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Bucureşti.

ORTODOXA
Seria II. Anul X L I. Nr. 4 (502). Ianuarie 1923

W-

CEI DIN URMA SIHASTRI BUCOVINEI
(Un ram de vieaţă religioasă românească, distrus de stăpânirea austriacă)

Cine vizitează strălucita Mănăstire a Putnei, 

ctitoria lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, numai de

cât se simte îndemnat de un imbold tainic, de 

a cunoaşte şi împrejurimea pitorească a acestui 

legendar colţ de pământ românesc.

Plecând, împins de acest dor, dela Mănăstire 

în sus, spre apus, valea bolovănoasă a Putnei 

se face tot mai îngustă, locurile tot mai sălba

tice ; iar dealurile acoperite cu covoare verzi de 

brazi şi molizi se încalecă şi-şi închid zarea din 

toate părţile.

Drumul ce se aşterne sfios printre dealuri, pe 

lângă cursul râuleţului Putna, în sus, te va duce 

însă după o cale de cam 3/4 ore într’o poiană 

largă şi frumoasă, prinsă la mijloc din toate 

părţile de o horă de munţi.

Şi e aşa de adâncă şi de sfântă tăcerea aces

tei poene, încât înnaintezi prin ea pare-că cu 

un fel de frică să nu deştepţi cu sgomotul tre- 

cerei tale cine ştie ce fnnţi _>Legendare, adormite 

în liniştea acestor pustietăţi.

Deodată observi—cam în mijlocul poenei, în

tre nişte copaci urieşi >u;nele pustii şi sparte 

de vremi ale unei zidiri prăbuşite.

Sunt ruinele «Săhăstr^ cel mai în

semnat şi cel din urmă schit de sihaştri sau pust

nici din Bucovina răpită de Nemţi, ajuns în sta- 

rea-i de azi din cauza neînţelegerii şi neîn- 

găduirii vieţii religioase româneşti în toate ma

nifestările ei din partea stăpânilor streini ai noş

tri de până la 1918.

Un morman de ruini, bolţi surpate şi grămezi 

de moloz înnecate de bălării mai sprijinesc azi 

câţiva păreţi de ziduri afumate, în care se văd 

spărturile fereştilor, lărgite de ploi.

Numai o singură cameră—probabil chilia sta
reţilor în care intri printr’o uşă îngustă din

partea stângă a naosului bisericuţei, şi-a mai

păstrat încă cei patru păreţi lăturalnici, iar peste 

dânşii un copac bătrân îşi resfiră crăcii săi ocro

titori. Iar câţiva paşi mai la vale de păretele 

de miazăzi a bisericii se mai văd încă cinci peş

teri boltite, zidite în pământ din pietre de pârău 

şi de cărămidă. Sunt peşterile bătrânilor sihaş

tri sau schimnici cari formau «frăţia» acestui 

schit. Cu un fel de groază întri azi în aceste 

adăposturi,—cuiburile evlaviei de altădată— căci 

desişuri mari de tufe şi urzici le’ncunjoară de 

jur împrejur. în lăuntrul lor se adăpostesc şo- 

pârle, şerpi şi alte gângănii fioroase, iar molo

zul din gura lor creşte mereu şi le astupă ca 

şi când ar vrea să năpădească şi să înghită şi 

aceste biete rămăşiţi din ceeace a fost odată 

fala şi podoaba vieţii noastre religioase şi a 

evlaviei strămoşilor noştri.

Alta nimic nu-ţi va mai atrage luarea aminte 

lângă aceste ruini, decât doar vreo două pietre
■

de mormînt acoperite cu muşchiu des, sub cari 

se odihnesc osemintele celor din urmă stareţi 

ai acestui schit de sihaştri.

Şi privind la aceste ruine, pe cari dintele ne

milos al vremurilor le distruge pe zi ce merge, 

pare-că întrebi: de ce riau ele graiu, căci ce 

multe şi interesante lucruri ar şti să ne poves

tească?!...

Privirea lor însă totuşi ne lămureşte o pagină 

sfântă din istoria neamului nostru, ca şi cum 

toate câte au fost s’ar smulge pentru o clipă 

din umbrele trecutului şi ar îmbrăcă din nou 

viaţa de atunci.

Ele ne spun nu numai că acolo au trăit sme

riţi şi cuvioşi sihaştri, cari s’au rugat zi şi noapte
%

pentru păcatele oamenilor, susţinând sus şi vie 

evlavia strămoşească, ci ni aduc aminte şi de 

multe alte întâmplări şi obiceiuri din viaţa tre-
1

cută a neamului nostru.
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Să ascultăm deci In cele următoare, ca la o
»

şcoală înnălţătoare şoaptele acestor ruini de zi

duri sfinte, şi să trăim astfel o parte vie din 

istoria noastră naţională cu ajutorul hrisoavelor 

şi Însemnărilor ce ni s’au păstrat prin mâna 

harnică a cărturarilor sihaştri dela Sihăstria 

Putnei!

Din vremurile vechi şi până la desfiinţarea 

mănăstirilor—afară de trei— şi a schiturilor din 

Bucovina la anul 1783, sub domnia împăratului 

austriac Iosif al Il-lea, era obiceiul, că o seamă 

de călugări mai evlavioşi şi cu principii mai ri-
#

guroase despre viaţa monahală te retrăgeau din 

mănăstirile mari, unde-şi aveau metania, la lo

curi singuratice în fundurile munţilor, în liniştea 

codrilor sau la stâncile priporoase de pe malul 

Nistrului, spre a duce o viaţă monahală după 

o regulă mai severă decât cea din mănăstiri, 

numită «schimă», şi a trăi cu mai multă lepă

dare de sine departe de ochii şi de ispitele 

lumeşti.

Acest fel de călugări se numiau «schimnici», 

«pustnici» sau «sihaştri».

Ei trăiau la început singuri, câte unul. Cu 

vremea însă îşi căpătau învăţăcei cu cari trăind 

împreună formau o «frăţie» sau «sihăstrie» sub 

conducerea sau ascultarea unui stareţ.

în locurile pustii, unde se retrăgeau, aceşti 

pustnici sau sihaştri îşi ridicau cu vremea cu 

mila şi ajutorul creştinilor evlavioşi câte o bise

ricuţă, fie de lemn sau de zid, pe cari domni

tori moldoveni, boeri, mazili şi alţi creştini evla

vioşi şi cu dare de mână le înzestrau cu pă

mânt, cu moşii şi cu alte daruri scumpe.

Aceste schituri devenite, astfel mai mult sau 

mai puţin avute, proprietare de pământ, îşi per- 

dură cu vremea caracterul lor de «pustnicii» 

sau «sihăstrii», căci călugării lor, ocupându-se 

cu gospodăria şi exploatarea averilor sau pămân

tului schitului, nu se ocupau numai cu rugăciu

nea şi cu viaţa contemplativă sau cu arta căr

turărească ţinându se strict de regulele «schimei» 

ca pusnicii sau sihaştri adevăraţi şi nu trăiau 

izolaţi de lume ca aceştia.

Astfel de schituri se întemeiază în Moldova 

de nord sau Bucovina de mai târziu : la Cris- 

ceatoc, în stâncele de pe malul Nistrului, la Luca

şi la Babin, la Zamostia, Ostra sau Bărbeşt?» 
Coribniţa, Vijniţa, Berezniţa, Valeva, Broscăuţi, 
Jadova, ş. a.

Toate aceste schituri, înfiinţate de pustnici 

sau sihaştri, fură însă cu vremea înzestrate cu 

pământ sau cu moşii mai întinse, de cătră dife

riţi donatori, cari deveniră ctitorii lor, şi nu erau 

deci mai mult sihaştrii în înţelesul strict al cu

vântului.

Astfel Schitul dela Crisceatoc deveni ctitoria 

negustorului Teodor Preda Hangiul şi a răzăşilor 

din Repujineţ, cari îi donară locul din jurul schi

tului şi 1/j din satul Zviniace 1).

Schitul din Zamostia era ctitoria lui Dumitru 

Pară, staroste de Cernăuţi, primind ca donaţiune 

locul în jurul schitului şi '/3 din Zamostia2).

Schitului din Ostra lângă Bărbeşti ii donă 

boerul Nico/ae Qalmuţchi 100 fălci de loc3).

Ieromonahul Laurenţiu, egumenul schitului dela 

Babin, mărturiseşte în faţa comisiunii de hotărni

cie austriacă din a. 1782, cumcă pe locul unde stătu 

schitul, se înfiinţă din vremuri străvechi, o pust

nicie sau sihăstrie cu o bisericuţă, care însă fură 

nimicite în multele războaie cu Turcii. înainte
«

de cam 30 ani (deci pe la a. 1750), un călugăr 

cu numele Onufrei% a ridicat din nou schitul şi 

biserica, situate pe locul răzăşilor, cari lasă 

schitului spre folosire puţin lemn de foc şi păs- 

cătoare, neavând însă pământ propriu4).

Ieromonahul Gherasie, egumenul schitului dela 

Luca (pe malul Nistrului în Bucovina) mărturi

seşte în faţa aceleiaşi comisiuni, că un vtazâl 

cu numele Atanasie Ţîntă a zidit biserica aces

tui schit înnainte de 40 ani (la 1740) şi i-a do

nat 12 fălci de pământ 5),

Schitul dela Coribniţa, ctitoria monahului Sil

vestru avea la 1782, patru fălci de loc.6)

Schitul dela Vijniţa, ctitoria episcopului dela 

Rădăuţi, avea ,,un petec de pământ pe care se 

putea nutri un cal11.7)

Schitul dela Beresniţa, ctitoria lui hac Coco- 

reanu avea în posesiune ’/16 parte din Banile pe 

Ceremuş.8)

Schitul dela Broscăuţi, ctitoria egumenului 

Nazarie şi a mazâlului Const. Volcinschi, avea 15 

fălci de loc.9)

*) c. f. Dr. I. Nistor: Ist. fond. relig. al Buc. Cernăuţi 1922
p. 14-19.

*) D. Dr. I. Nistor: Ist. fond. rel. bis. al Buc. Cernăuţi 1922
pag. 14-19.

*) V. Di. I. Nistor o c. (Tabloul posesiunilor bis. la a. 1782).
4). c. f. : Tabular-Abscrift von d. Buk. Hof-Abgrenzungs-

protokolle iiber den Besitz d. Klosters Babin din 15/ÎI 1782, 
în arhiva Mânăstirei Putna.

8) c. f .: Tabular-Abschrift iiber den Besitz. d. Klosters Luca,
p. 533-535, in arhiva Mânăstirei Putna.

*)» T)i *)' *)> Dr I. Nistor. o. c. p. 14 — 19.
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Schitul dela Jadova, era ctitoria mazâlilor 

Andronache Vlad, Ştefan Taboră, şi Gheorghe 

Gherasim, şi poseda câte*va tălci de pământ.1) 

Schitul dela Maniava, în Pocuţia (Galiţia de ost) 

a fost înfiinţat pe la a. 1600, de pustnicul Iov, 

ca sihăstrie solitară, şi în curând atrase în jurul 

său vre-o 40 de învăţăcei.2)

Urmaşul pusnicului Iov, stărui pe lângă Maria, 

fiica domnului Moldovei Ieremia Movilă, măritată 

după cneazul polon Ştefan Potoţchi, ca să con

tribuie la lărgirea schitului şi prefacerea lui într’o 

mănăstire. Cu ajutorul acestei prinţese moldovene, 

se ridică la a. 1620, în locul schitului mic şi ne

însemnat dela Maniava, o mănăstire mare şi mân

dră, numită Schitul Mare.3)

La a. 1648 trecu în posesiunea Schitului dela 

Maniava satul Mamaeşti, până atunci posesiu

nea Măn. Suceviţa. Mai târziu boerul moldo-
♦

vean Solomon Bârlădeanul adăugă acestui schit 

şi satul Revna dela hotarul Mamaeştilor4). Iar

în 8 Iunie 1710 dărui Ileana, soţia Marelui 

Ban Savin, Schitului Mare */2 din satul Mitcău 

(jud. Zastavna)1).

După desfiinţarea acestor schituri la anul 1783, 

averile lor trecură în administrarea fondului reli- 

gionar al Bucovinei.

In baza hotărârii guvernului din Lemberg din 

26 Sept. 1810, sub a cărui cârmuire avu ţara 

noastră nenorocirea de a fi în acele vremuri, ad

ministraţia fondului religionar vându mai multe 

moşii mănăstireşti, spre a plăti datoriile Austriei, 

ajunse în urma războaelor din epoca napoleo- 

neană în greutăţi financiare atât de mari, în

cât chiar atunci, înnainte de 120 ani, s’ar fi pu

tut prăbuşi. — Dar neamul nostru românesc din 

Bucovina n’a avut norocul, ca această prăbuşire

să se întâmple chiar atuncia, pe la 1812, 

a fost salvată Austria — fără vina noastră

>

căci

Şi
cu bani româneşti, realizaţi din vânzarea unor 

moşii bisericeşti şi mănăstireşti, între cari fură 

vândute şi micile proprietăţi ale schiturilor des

fiinţate dela Crişceatoc, Babin, Luca, Zamoştia

ş. a.»)

Dintre multele schituri ce existau în Bucovina 

la răpirea ei de către Austriaci, numai ,,Săhăstria 

Putneia nu posedea nici un fel de moşie sau

O»1)!*!4)- Dr. I. Nistor. o. c. p. 14—19.
M Vezi actele de hotărnicie dela 1782 n-rul 180181 şi Dr. 

Nistor.
*) I*t. fond. bis. al Buc. Cern. 1922.
*) Veii: Dr, I. Nistor. a. c.

pământ. Călugării ei erau deci shimonahi sau 

sihaştri adevăraţi, cari observau strict regulele 

severe ale ,,schimei“ sau „cinului** lor, sub con

ducerea unui stareţ.

Sihăstria Putnei, fu întemeiată de prea cuvioşii 

călugări încă pe timpul domniei lui Ştefan cei 

Mare, având astfel şi sanctitatea vremilor şi a cre

dinţei care a ridicat-o.

Tradiţia despre timpul înfiinţării acestei si

hăstrii au păstrat-o cu sfinţenie şi cu mândrie 

toţi cuvioşii sihaştri, cari şi-au petrecut veleatul 

încă în decursul vremurilor. Ea e mărturisită şi 

fixată şi în scris de cătră cel din urmă stareţ al 

acestei sihăstrii, ieroshimonahul Natan împre

ună ,,cu toţi bătrânii şi smeriţii săhaştri*1 într’o 

„carte de milostenie** *) din anul 1783, adresată 

ntr’o frumoasă limbă românească „tuturor fiilor 

bisericii Răsăritului1* şi „cinstiţilor şi bunilor cre

ştini pravoslavnici** 3) cu rugămintea de a spri

jini această sihăstrie cu daruri şi milostenii.

Iată ce spun călugării numiţi în această scri

soare publică, gcrisă cu prea frumoase litere ci- 

rilice şi împodobită pe margine cu ornamente 

de flori grafice de către acei sihaştri, meşteri 

neîntrecuţi în scrisul şi copiatul cărţilor sfinte:
Noi smeriţii bătrâni, ne aflăm vieţuitori şi petrecă- 

tori aice la sfânta şi liniştita Săhăstrie a Putnii, unde 

este hramul Bunei vestiri a Prea Sfintei Născătoarei 

de Dumnezeu şi pururea fecioarei Maria, care Sâhăs-
«

trie este aşezată şi făcuta aice, la acest loc înstrtinat 

şi îndepărtat de lume, între munţi pe apa Putnei, în 

zilele răposatului întru fericită vecinică pomenire Ştefan 

Voevod, cel Bun şi Viteaz, la anul dela Christos 14663):

Şi ne mai mărturisesc aceşti smeriţi sihaştri 

în amintita «carte deschisă că sf. Sihăstrie a 

Putnei» s’a aşezat şi s’a rânduit osebit de alte 

mănăstiri, cu cinul şi orândulala ei, ca să fie 

deapururea rugătoare, jertfitoare şi mijlocitoare 

cătră Dumnezeu pentru toţi creştinii, vii şi 

morţi» 4).

Viaţa sihaştrilor dela Putna era deci după 

„cinul şi orânduiala lor“ numai biserica iar gân

dul lor numai credinţa şi rugăciunea.

Chiliile primilor sihaştri dela Putna au fost 

de lemn. Mai târziu a ridicat aice, la rugămin

tea sihaştrilor, marele visternic llie Cantacuzino
0

l) Doc. original se păstrează în arhiva Mân, Putna sub n-rul 
inv. 108.

*) Cit. Din doc. origi. se păstrează în arhiva Mân. Putna sub 
n-rul inv. 108.

*) Copiat din doc. orig. a stareţului Natan păstrat in aihiva 
Mănăstirei Putua sub n-rul inv% 108.

*) Copiat din doc. orig. cit
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şi o bisericuţă de lemn cu hramul Buneivestiri').

La anul 1754, cu ajutorul mai multor boeri şi 

binefăcători, se începu zidirea unei biserici din 

piatră de pârău2), şi se" vor fi zidit din piatră 

şi chiliile sau peşterile călugăreşti.

Pe lângă multele veşminte, cărţi, documente .
/

şi alte obiecte preţioase, cari se păstrează azi 

la Mănăstirea Putna, se mai află şi o piatră de 

pe uşa bisericii dela Sihăstrie, cu o inscripţie 

în limba română, care ne mărturiseşte urmă

toarele:
„Sf. Sihăstrie a Putnei dinceput este făcută de lemn 

de llie Cantacuzin, şi s’a înnoit făcându-se de piatră 

în zilele Măriii Sale Const. Racoviţ[ă] Voevod [ ]

cu mila mai multor creştini şi prin silinţa stareţului 

Sila şi s’a sfinţit de kir Dosoftei, episcop de Rădăuţi, 

leat 7266/ adecă la a. 1758 d. Chr.3).

Dară nici o grijă lumească de moşii, de averi
*

sau de robi nu tulbura ocupaţiunea cucernică a 

acestor călugări. Hrana şi îmbrăcămintea nece

sară pentru susţinerea vieţii era singura lor tre

buinţă. Şi cu acestea îi îngrijeau creştinii, moşii 

şi strămoşii noştri, mult mai evlavioşi şi mai 

darnici decât noi.
Şi la această sf. Săhăstrie*— spune mai departe nu

mita scrisoare publică â stareţului Natan—„moşii, ţigani 

şi robi, şi loc de arat şi de semănat nu s’au dat. Şi 

măcar de a şi vrut cândva cineva dintre creştini pen

tru ctitoria şi pomenirea sa să dea vreo moşie la a- 

ceastă Sâhâstrie, părinţii (călugării) nici-decum n’au 

primit, ştiind, că cu robi şi cu moşii şi cu lucrarea 

pământului şi cu dobitoace nu vor putea fă ră  de 

griji, gâlcevi şi supărări să-şi săvârşească rugile, 

slujbele şi jertfele după rânduiala şi datoria săhăs- 

trescului cin.

Şi aşa, de atuncia, dela începerea acestei sfinte şi 

liniştite săhăstrii, şi până acuma, toate trebuinţele: 

pânea, şi toată hrana acestor părinţi săhaştri au fost 

bunătăţile şi milosteniile şi milele bunilor creştini" 4).

Astfel duceau sihaştrii dela Putna o viaţă 

plină de adevărată poezie creştină, înnălţătoare 

de suflet. Iar între oarele de rugăciune şi de 

odihnă se ocupau cu traducerea, copiarea şi în

frumuseţarea cărţilor bisericeşi. Dela ei s’au 

păstrat pâna în zilele noastre în arhiva Mănăs

tirii Putna cărţi bisericeşti, documente şi alte 
monumente de artă, ale căror slove şi orna
mente scrise de mânile măestre ale acestor 
modeşti călugări vădesc o artă neîntrecută şi 
uimitoare.

*) D. Dan : Mănăstirea şi comuna Putna.
2) D Dan : o. c. pag.
■) D. Dan: o. c. pag
4) Din docum. original, păstrat în arhiva Mănăstirei Putna sub

n-rul inv. 108.

Amintesc ca exemplu manuscriptul slavon 

< Li st vi ţa» scris în Sihăstria Putnei, în vremea 

stareţului Dosoftei în a. 1726 şi păstrat în bi

blioteca Mânâstirei Putna sub n-rul inv. 5981).

Cum-că sihaştrii dela Putna şi după anexarea 

Bucovinei se ocupau cu traducerea şi copiarea 

caligrafică a cărţilor religioase din limba slavonă 

în limba românească, făcând astfel operă cultu

rală, se cunoaşte dintr’o scrisoare a episcopului 

Bucovinei, Dositei Herescul din 7 Ian. 1783, 

cătră Natan, stareţul Sihăstriei pe acele vremuri.

în această scrisoare, episcopul îi comunică 

stareţului ca răspuns la o cerere a acestuia «ca 

să-i hotărască cu scrisoare aşezarea acestei să

hăstrii», cumcă «această aşezare (poate scutire 

de desfiinţare din partea guvernului austriac) nu 

se poate deocamdată face, fiindcă consistoriul 

este împrăştiat pela casele lor, iar mai pe urmă 

tot[ul] se va împlini cu folosul ce să cădea» 2)
A

In aceiaşi scrisoare îl îndeamnă apoi episco

pul pe stareţ : „să te sileşti cu tălmăcitul cărţii a o 

isprăvi şi poate pe loc se va aşeza rânduiala Săhăs- 

triei spre folosul vostru ‘ 8).

Urmează deci, că aceşti sihaştri erau şi oa

meni învăţaţi, cari munceau pentru înflorirea 

şi răspândirea culturii noastre naţionale şi nu 

erau nici-decum nişte «preoţi schizmatici igno

ranţi, şi brutali, lipsiţi de orice cultură religioasă,
«

cari se ocupă numai cu gospodăria şi arândăşia, 

ţinând şi poporul în ignoranţă şi supunere

oarbă», 4) după cum afirmase generalulEuzenberg, 

guvernorul militar al Bucovinei de atunci, despre 

clerul bucovinean moldovenesc în rapoartele 

sale cătră Consiliiţl antic de râzboiu din Viena, 

spre a motiva întru câtva tendinţa stăpânirii 

austriace de a desfiinţa mănăstirile şi schiturile 

bucovinene, şi a li seculariza averile.

Şi dacă generalul Euzenberg face propunerea 

Consiliului imperial de rezbel din Viena în ace

laşi raport, ca să se împorteze pentru Bucovina
»

preoţi români uniţi din Mănăstirea Balasfalva 

din Transilvania, teologi educaţi în convictul 

de propaganda fide din Roma «spre a fi pildă 

clerului brutal (roh) ţi ignorant (ganz unerfah-

*) Vezi: D. Dan: Mănăstirea şi comuna Putna.
*) Din doc, orig. păstrat în arhiva Mănăstirei Putna sub n-rul 

inv. 40.
8) Doc. orig. în arhiva Mănăstirei Putna sub n-rul inv. 40. 

Despre ce carte e vorba nu se poate constata.
*) Vezi: «Procesul verbal al Cons imp. de rezbel asupra orga

nizării definitive a Buc. d. 4 Apr. 1780, la Hurmuzachi: Doc, priv, 
la Ist. Rom. 1750-1818, voi VII. CLXXVIII pag. 320-822.
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ren) din Bucovina, 1) apoi această propunere are 

numai tendinţe de unire cu biserica rom. cato

lică a poporului românesc din Bucovina, şi nici 

decum ridicarea nivelului cultural al clerului.

în vremurile stăpânirii moldoveneşti, trăiau 

bine, fără griji materiale, gihaştrii dela Putna, 

cu toate că n’aveau pămînturi şi moşii întinse
»

ca alte schituri şi mănăstiri.

Daruri bogate şi milostenii dela creştinii din 

Moldova întreagă, le ajungeau pe deplin spre a 

acoperi trebuinţele lor zilnice, iar Domriii Mol- 

dovii le acordară diferite privilegii şi provizii 2).

Astfel îşi puteau ei împlini misiunea lor sfântă 

fără grije lumeşti.

După ocuparea Bucovinei de cătră armatele 

austriace însă, deveni greu şi trist traiul sihas

trilor, iar Sihăstria fu tot mai mult ameninţată

de desfiinţare.

Nemţii, dupăce traseră cordonul, nu mai per

miteau nici unui călugăr să treacă în cealaltă 

parte a Moldovei ca să adune milostenii pentru 

sihăstrie. De asemenea, vămile austriace opriau 

orice dar pentru sihăstrie, trimis de dincolo de 

cordon, din Moldova.

Astfel sihastrii fură avizaţi numai la sprijinul 

şi mila creştinilor mai săraci din Bucovina, nă

căjiţi şi storşi şi ei de cătră armata de ocupaţiune 

austriacă.

Pe lângă acestea stăpânirea austriacă desfiinţă 

toate privilegiile acordate sihăstriei de către 

domnitorii Moldovei şi-i opri toate proviziile şi 

ajutoarele ce le primia ea până atunci dela boeri 

şi alţi creştini evlavioşi şi cu spirit de jertfă din 

Moldova.

între altele, stăpânirea străină detrase Sihăs

triei privilegiul acordat de domnii Moldovei, de 

a avea «oameni scutelnici>, adecă ţărani scutiţi 

de dările şi prestaţiunile publice, dară în schimb 

datori de a aduce unele servicii Sihăstriei, mai 

ales de a-i aduce lemne de foc şi pâne dela 

ţară.

Din cauza aceasta, bătrânii sihaştri ajunseră 

într’o situaţie de mizerie, având de luptat cu 

cele mai grele condiţiuni de viaţă...

Pe lângă aceste greutăţi materiale, bieţii călu

gări bătrâni mai aveau de suferit şi diferite su

părări, umiliri şi şicânări din partea ostaşilor şi

' c f. Hurmuzachi: Doc. priv. la Ist. Rom. v. Vil CLXXVIII
z-*g 323.

V*ri: D. Dan: o. c.

diregătorilor împărăteşti, cari li făceau viaţa 

amară şi nesuportabilă.

In desperarea lor, bătrânii sihaştri, în frunte cu 

ieroshimonahul Sila (1754-1781), stareţul Sihăs

triei pe acele vremuri, se îndreptară în anul 

1778 cu o jalbă cătră împăratul Iosif al II-lea, 

în care se plânseră de nedreptăţile şi greutăţile 

ce le îndurau din partea oştirii şi administra

ţiei militare, cerând dela împărat îndurare şi 

respectarea drepturilor şi privilegiilor lor din 

vechime. Iată conţinutul acestui interesant şi 

instructiv memoriu, scris în limba românească, 

care ne ilustrează atât de bine starea sihaştrilor 

din Putna, ajunşi sub stăpânirea austriacă:

„De Dumnezeu încoronate, Prea înălţate şi de Chris- 

tos Iubitorule Marele Ţezar al nostru,

Prea Milostive împărate,

Noi smeriţii Bătrâni, pururea catră D-zeu rugători, 

ai împărăţiei Tale, cari ne aflăm aici, la sfânta Sihăs

trie a Putnii, unde este hramul Bunavestirea Prea Sfin

tei Maicii lui D-zeu: pururea fecioarei Marii: Cu smerita
m

cuvioşască plecăciune şi cu sufleteasca şi duhovnicea

scă, marea umilinţă şi plângere a inimiunoastre, cădem 

şi ne jeluim  împărăţiei Tale, că această sfântă şi cins

tită săhăstrie a noastră, de când s’a făcut şi s’a aşezat 

aice, la acest pustiu şi săhăstresc loc, cu anii dela 

Christos 1466, în zilele fericitului întru pomenite, ră

posatul Ştefan Voevod, carele a fost singur Stăpânitor 

şi Oblăduitor în toată Ţara Moldovii, de atuncia, până 

acuma la această vreme, dela toţi Prealuminaţii Cnejii, 

Domnii şi Stăpânitorii Moldovei am avut noi milă şi 

miluire cu hrizoave vecinice domneşti =  Oameni scutei- 

nici pentru toată slujba şi posluşania (=  ascultarea) 

acestei sfiinte Săhăstrii, cari oameni ne aduceau lemne 

de foc şi pâinea dela ţară, de pe la creştinii cari ne 

miluiau şi ne dau pentru Dumnezeu, şi alte posluşanii 

acestui sfânt lăcaş făceau. Şi acei oameni nu erau su

păraţi de nimeni, nici la un fel de dajdie sau trebi îm

părăteşti sau boereşti, fără decât numai pentru slujbă 

şi posluşaniile acestui sfânt lăcaş.

Iară acum viind ( =  venind) cinstiţii ostaşii şi slujitorii 

împărăţiei Tale şi luând această parte de loc, unde este
A

şi sfânta Săhăstria noastră, sub stăpânirea împărăţiei 

Tale îndată ne-au foarte supărat şi fe noi smeriţii 

B ătrân i:

Ne-au luat oamenii scutelnici care ne aduceau lemne 

de foc şipânea dela ţară şi făceau şi alte slujbe şi trebi 

acestui sfânt lăcaş. Şi suntem foarte necăjiţi şi supă

raţi şi lipsiţi de nu mai ştim ce sa facem. Şi să lă

săm şi să părăsim noi această sfântă Săhăstrie acuma 

la bătrâneţele şi slăbiciunile noastre, nu putem căci 

sfânta săhăstrie dela începutul ei şi până acuma ria
x

fost pustie.
Deci ne-am socotit şi ne-am sfătuit, ca să alergăm

f  A  ^  ^

şi să năzuim la mârşa şi preaputernica mila ţlmpărăiei
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Tale, auzind noi că împărăţia Ta eşti foarte bun şi 

milostiv şi mare iubitor de Christos şi ştiind, că îm

părăţia Ta cu darul şi cu puterea ce Ţi-a dat-o ma

rele şi cerescul Dumnezeu, de vei vrea, poţi, să ne 

milueşti pe noi.

Şi aşa noi, smeriţii, a împărăţiei Tale pururea cătră 

D-zeu rugătorii cu cuvioşască plecăciune şi cu duhov

nicească şi sufletească umilinţă ne rugăm şi ne cuce

rim marii şi prea puternicii bunătăţii şi milii împărăţiei 

Tale, Prea înălţate, Marele Ţezar şi Prea Milostive îm

părate al nostru:

Pentru preasfântul, preaslăvitul şi atot-puternicul 

marele numele D-lui şi D-zeului şi Mântuitorului nos

tru Ii. Chr. Fiul lui D-zeu cel iubit:

Şi pentru cuvântul cel adevărat, care se grăeşte cu 

sfânta Evanghelia lui aşa zicând : „Veniţi la mine toţi 

cei însărcinaţi şi eu vă voiu odihni pre voiu Şi „cela ce 

vine la mine nu-1 voiu goni afară" ; Şi pentru buna bi

ruinţa, pacea şi fericita stăpânirea împărăţiei Tale ca 

Domnul şi Dumnezeul nostru pururea să-ţi ajute şi

să-ţi supue supt picioare pre toţi vrăjmaşii şi protiv- 
nicii;

Şi pentru ertarea păcatelor şi mântuirea sufletului, 

şi pentru sfârşitul cel creştinesc şi bine plăcut lui D-zeu. 

Şi pentru împărăţia cerului şi viaţa cea vecinică şi pen

tru vecinica pomenirea împărăţiei Tale:

Milueşte-ne pre noi smeriţii bătrâni şi această cins

tită şi sfântă Săhăstrie a noastră.

Iară mila şi cererea noastră la împărăteasca, Marea 

şi Preaputernica împărăţia Ta anume aceasta este:

1. Să ne dai împărăţia Ta zece oameni scutelnici (sau 

câţi va fi mila şi bunăvoinţă împărăţiei Tale) Carii 

oameni să nu fie supăraţi de nimene nici la un fel 

de bir şi slujbe împărăteşti nici boereşti, ci să fie nu

mai pentru slujba şi trebiler şi posluşaniile (^ascultă

rile) acestei sf. Săhâstrii. Şi cu poruncă împărătească 

la stăpânitorii moşiei şi la satul unde va tocmi aceşti 

oameni, ca să nu-i supere pe ei nici la un fel de slujbe 

şi lucru boeresc sau sătesc, şi să li se dea lor loc de 

arat, de sămănat şi de cosit, destul şi deajuns.

2) Vinul ce ne vor milui şi ni-1 vor da nouă cre

ştinii pentru Dumnezeu toamna, la vremea culesului 

viilor, să ni se iarte nouă Vama împărătească.

3) Aice la acest loc, unde este Săhăstria noastră fi

ind munte rece, stărp şi sâc, nici un fel de pâne şi hrană 

nu se face. Ci toată hrana şi trebuinţele noastre sunt 

milosteniile ce ne [le] dau nouă creştinii dela câmp, 

dela ţară, care este afară de cordonul împărăţiei Tale.

Deci pentru pânea şi lâna şi peştele şi altele, ce ne 

vor da şi milui creştinii din afară de cordon} din Ţara 

Moldovei de supt Stăpânirea lui Vodă, să nu fim o- 

priţi şi supăraţi la străjile împărăteşti, ci să fim slobozi 

a ne aduce orice şi orideunde şi dela cine, toate ce 

vom putea câştiga, neopriţi şi nesupăraţi de nimene.

4) Pentru stupii ce[-i] vom ţinea noi pentru trebuinţa 

casei şi pentru ciara sfintei biserici să ni se ierte daj-

stupilor ce se numeşte ,ydeziatina“.

A .e^tea sunt cererile şi mila şi miluirea care cerem

[noi] f\ smeriţii bătrâni laj Marea şi Preaputernica Mila 

împărăţiei Tale, Prea Milostive împărate al nostru.

Pentru sf. marele şi prea slăvitul. numele şi dragos

tea D-zeului şi Mântuitorului nostru Îs. Chr. şi pentru 

cuvântul lui cel adevărat, carele ne făgădueşte nouă cu 

sf. Evanghelia Sa zicând:

— „Adevăr, adevăr zic vouă, că toate câte veţi cere 

cu numele meu dase-va vouă. Cereţi şi se va da vouă, 

ca să 'fie deplină bucuria voastră". — Al cărui dar, 

milă şi ajutor, putere şi dragoste î-1 rugăm ca să fie 

cu împărăţia Ta pururea în veci. Amin.

Purtătorii de cruce, ai împărăţiei Tale pururea cătră 

D-zeu rugători:

Smeritul stareţ Silaf ie- 

roshimonah, cu toţi fraţii 

smeriţii bătrâni. *)

leat 1776, Mai

Am reprodus în întregime acest interesant 

document pentru frumuseţa stilului românesc 

şi adânc religios din acele vremuri, dar mai 

ales pentru că ne ilustrează atât de bine drep

turile şi privilegiile de cari se bucurau sihaştrii 

dela Pulna în timpul domniei moldoveneşti pre

cum şi starea tristă şi desperată în care ajun

seră ei sub stăpânirea Austriei.

încercarea lor de a-şi salva aceste drepturi 

şi privilegii şi a-şi îmbunătăţi soarta, apelând 

prin acest memoriu la «bunătatea şi mila» îm

păratului Austriei Iosif al II-lea a fost însă ză- 

darnică şi fără nici un efect favorabil. Acest 

memoriu se pare că nici n’a ajuns în mâinile 

împăratului, căci în Mănăstirea Putna se păs

trează nu numai memoriul original, ci chiar şi 

plicul respectiv cu adresa împăratului. Urmează 

deci, că administraţia militară a Bucovinei de 

atunci a refuzat primirea şi înnaintarea memo

riului sihaştrilor cătră cabinetul împăratului din 

Viena.

Cum-că nici împăratul şi nici administraţia 

austriacă a Bucovinei n’a respectat drepturile şi 

privilegiile vechi ale Sihăstriei în urma acestui 

memoriu, se cunoaşte din faptul că Sila, stare

ţul Sihăstriei, apelează printr'o scrisoare des

chisă din Februarie ijyg  cătră creştinii ortodocşi

din Bucovina, ca să sprijinească cu daruri bene
vole Sihăstria Putnei, descriind în colori jalnice 
starea de mizerie a sihaştrilor şi plângându se 
amar contra Nemţilor.

l) Copiat întreg, schimbând numai ortografia, dupa documentul 
original, scrise cu frumoase litere cirilice în limba română, pe o 
coală de pergament (tolio) iar scrisoarea încadrată pe margini 
cu frumoase ornamente grafice.

Se păstrează împreună cu un plic, cu adresa: „Către Prea In- 
nălţatul Ţezar „Marele împăratul nostru** în arhiva Mân. Putna 
sub n-rul inv. 102.
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Jlată ce spune Sila în această scrisoare des

chisă dela 17791

«Fiind noi smeriţii bătrâni, cari ne aflâm vie

ţuitori aice la sf. Sihăstrie a Putnii acum de 

aceşti Nemţi împrejuraţi şi de toate părţile în

chişi şi strâmtoriţi şi supăraţi şi năcăjiţi şi foarte 

iăcuiţi. la vămi, atâta căt ne-am îndatorit şi am 

rămas datori cu mulţi bani şi nu avem nici o 

putere ca să ne plătim. Şi nu numai pentru 

trebuinţele şi cheltuelile casii suntem lipsiţi, ci 

şi de hrana noastră am rămas şi ne aflăm la 

mare nevoie şi lipsă. Şi neavând noi de nicăirea 

nici un venit sau ajutor, iată, că năzuim la creş

tineasca bunătate şi mila Dumilor-voastre, iubi

ţilor sufleteştilor noştri f ii........ca să ne milu

iţi pre noi, smeriţii bătrâni sihaştri cine cu ce 

şi cu cât să va îndura, ori cu bani, ori cu pâne 

ori cu ce vă va da mâna din cele ce v’au dat 

Dumnezeu.

«Pentru care iată înadins trimitem cătră Dumia- 

voastră pe acest călugăraş,' fiu al nostru anume: 

monah Terapont cu această smerită scrisoare a 

noastră, scrisă şi iscălită cu smerita noastră 

mână şi pecetluită cu pecetea sfintei Săhăstriei 

noastre, ca să fie la toţi de bună încredinţare.

Şi fişte-carele cu ce şi cu cât se va îndura 

a ne milui să-şi scrie porecla şi numele şi dania 

sa în tretajii*) cari i-am făcut noi osebit de 

acea treabă şi l-am iscălit cu mâna noastră, 

dându-1 apoi acestui numit călugăraş, ca să ve

dem dania fieşte-căruia şi să se scrie şi pome

nească numele Dumilor-voastre aice la sf. jert

felnic....» *).

« Tretajii» sau caetele de colectare, amintite 

în acest document şi eliberate, împreună cu 

scrisorile deschise cătră creştinii Bucovinei de 

cătră stareţii Sihăstriei din Putna călugărilor 

destinaţi cu adunarea darurilor benevole de prin 

ţară, ni dau preţioase ştiri despre existenţa 

multor fam ilii româneşti, azi dispărute cu totu' 

sau înstrăinate de prin satele rutenizate ale Bu

covinei de nord. Aceşte ştiri sunt dovezi puter

nice, că pe timpul anexării Bucovinei elemen

tul românesc din satele Bucovinei dintre Nistru 

şi Prut şi din alte sate azi rutenizate era încă

0 «Tretajii* sunt nişte caete din mai multe coaie folio, cu 

rubrici şi cu iscălitura stareţului Sihăstriei.
*'} Doc. orig% subscris de stareţul Sila «cu toţi părinţii Schim

nici» şi cu pecetea Sihăstriei, se păstrează în arhiva Mânăstirei 

Putna sub n-rul inv. 103.

puternic, şi abia^maP- târziu a slăbit sau a dis

părut cu totul în noianul străinizmului prin imi- 

graţiunile^fără sfârşit ale pribegilor ruteni din 

Galiţia învecinată.

Spre a ilustra acest fapt, citez, după un ast

fel de «tretaj» al Sihăstriei Putna din anul i j 8j ,  
păstrat în arhiva Mânăstirei de acolo, câteva 

nume de familie evident româneşti, din nordul Buco

vinei, cari au făcut daruri Sihăstriei Putnei şi şi-au 

introdus cu mâna lor proprie în tretaj numele şi 

pronumele, precum şi felul sau câtimea darului : 

din Boianciuc: «Panaite Stroescu şi «Nicolae

Tumuruci> apoi :

din Verbăuţi: «Grigoraş Tăutul».

» Iurcăuţi: «Ierei Tanasie».

» Samuşin (pe malul Nistrului): «Iliaş Balan».

» Onut: «Dumitraş Topa».

» Mitcău: «Ioan Bălan».
»

» Vasilău: «Teodosă Voinic».

» Cincău: «Manole Tabără cu Dumitraş, llie,

Aniţa şi Balaşa» apoi : Dumitraş Tabără 

şi Ioan Volcinschi». 

din Zastavna : «Vasile Voinic» şi soţia sa «Gafiţ?.».

» Subraneţ: «Mihalache Stroescu şi Safta»

(«au dat o prostire de masă»), 

din Verenceanca: «Ioan Topa şi Parascheva («un

coreţ de grâu») apoi «Toader Mitescu»). 

din Chisălău: «Vasile Dascăl şi (soţia sa) Aniţa:,

«Ştefan Prodan şi «Paraschiva» «Miha

lache «Fâian», «Vasile Buţura». 

din Va leva: «George, Dumitraş, Constantin şi

Titiana Păunei, «Vasile Iuraşco» «Vasile 

Dascăl».

din Cotmani: familiile: «Murgoci, Poclitar, Co

jocar. Haidău, Buliga, Chişca, Creţul, ş. a. 

din Rogojeşti (jud. Şiret): «Maltei Morariu!»

(«o merţă») «Precop Ienachie, George 

Batăş, Toader Buhăianul cu Aniţa, Ioan 

Buhâianul cu (soţia sa) Iliana, Ioan Iena

chie cu (soţia sa) Gafiţa, Arsenie Ungu

reanul» 3).

Cei mai mulţi donatori sunt iscăliţi însă nu

mai cu numele de botez, şi astfel nu prezintă 

niciun folos istoric.

în a. 1781, bătrânul starei Sila simţindu-se

8) Aceste nume de donatori le-am copiat întocmai cum sunt 
scrise cu mâna lor proprie în limba română cu litere cirilice ic 
cătini de colectare al Sihăstriei Fainei din a. 1783, şi păstra: Us 
Mănăstirea Putna sub n-rul inv. 120. Le*am schimbat numai or
tografia.

Din subscrierea proprie a donatorilor rezultă, că ei ştiau a
ceti şi scrie româneşte,
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slab şi spre finea vieţii Îşi alese de urmaş pe 

ieroshimonahul Natan, căruia-i dădu conduce

rea Sihăstriei.

în 10 Mai 1781, Sila convocă pe toţi fraţii 

cestei sfinte însoţiri şi le ceti următoarea hotă

râre a sa, scrisă cu frumoase litere cirilice, în 

limba română, pe o coală de pergament :

„Eu smeritul stareţ Sila, aoropiindu-mi-se sîîrşitul 

ş: eşirea şi călătoria mea dintru această viaţă, am soco

tit împreună cu cinstiţi şi cuvioşii fraţi şi am ales pe 

cuviosul fratele Natan duhovnicul, cu voia mea şi cu 

voia tuturor cinstiţilor fraţi ca să rămîe şi să fie el în urma 

mea stareţ şi părinte fraţilor, şi purtător de grija acestui 

sfânt şi dumnezeesc, liniştit lăcaş. Şi vă poftesc pe toţi 

de obşte, cinstiţilor şi cuvioşilor părinţi, ca această 

alegere aşezată de mine însumi împreună cu cuvioşii 

şi cinstiţii fraţi, aşa să rămână şi să fie; la care iată 

eu însumi cu a mea mâna mă iscălesc împreună cu 

cinstiţii şi cuvioşiii fraţi punînd şi pecetea sfintei Să- 

hăstriiu 3).

După cetirea acestui decret, bătrânul stareţ 

Sila îi Imprimă pecetea Sihăstriei şi-l iscăli îm

preună cu urmaşul său Natan şi cu fraţii Sihăs

triei: Andrei, Teoctist, Alexie şi Calistrat.

/  Astfel depune bătrânul sihastru Sila demni

tatea sa de stareţ al Sihăstriei, pe care o con

duse cu vrednicie 27 de ani, în mânile ieroshi- 

monahului Natan., care a fost cel din urmă sta

reţ de sihaştri ai Bucovinei.

Şi era un obicei vechiu sihăstresc, ca fiecare 

sihastru să ceară înnainte de moarte dela Ar-
%

hiereu şi dela superiorul său o scrisoare de ier

tare, numită «car te de drum» cătră cele eterne. 

Iar murind săhastrul, această carte de drum i-se 

punea pe pept în mâna dreaptă, pe catafalc sau 

si în sicriul de înmormântare. O «carte de drum» 

de acest fel primi şi ieroshimonahul Sila, dela 

Dositei, episcopul Rădăuţilor, în 10 Octombrie 

1781, în care aprobă episcopul totodată şi ale

gerea lui Natan ca stareţ al Sihăstriei *).

în 23 Aprilie iy8j, Sila îşi dădu sufletul în 

mâna Creatorului, la această Sihăstrie, la care 

mai bine de 30 ani dusese viaţa pustnicească, 

răbdând tot necazul şi greutăţile vieţii singu

ratice şi propoveduind iubirea de Dumnezeu şi 

de ştiinţă.

Sub stareţul Natan (1781-1784), urmaşul lui 

Sila, starea Sihăstriei ajunse a fi şi mai tristă.

*) V. Doc. orig. păstrat în arhiva Mănăstirii Putna sub n-rul inv

*) Vezi doc. orig. în arh, Mănăstirii Putna sub n-rul inv. 104.

Acuma se vede silit şi episcopul Bucovinei 

Dositei Herescul, de a îndemna printr’o scri

soare publică din 12 Ianuarie 1782 pe «toţi 

cinstitorii de D-zeu» şi «pravoslavnicii creştini» 

din Eparhia sa, «parte bisericească şi politi- 

cească, ca să sprijinească şi să ajuture Sihăstria 

din Putna cu ce se vor îndura» 3).
4  *

Iar într’o scrisoare deschisă din Mai 1783» 

adresată tuturor creştinilor ortodocşi din Buco

vina, scrie stareţul Natan şi «bătrânii schimnici», 

că «între alte supărări» şi «lipâa ce o au de 

pâne şi hrană» «s’a învechit acoperămîntul sfin

tei biserici şi s’a stricat şi pe multe locuri s’a 

spart. Aşijderea şi chilioarele smeriţilor, bătrâ- 

nilor părinţi s’au învechit şi se risipesc» 4).

Roagă deci pe bunii creştini, să contribuie 

«flecarele cu cât va putea şi se va îndura la în

noirea sfintei Săhăstrii, neavând ei puterea pen

tru înnoirea aceasta»5).

Din această mărturie vedem, că pe la mijlo

cul anului 1783 starea tristă a Sihăstriei îşi a- 

junse culmea. Biserica şi chiliile sihaştrilor în

cepură a se dărâma spre a nu mai fi direse 

niciodată, căci străinul ajunse stăpân şi porun

citor peste toate ale noastre.

împăratul nemţesc petrecea la Viena, iar în 

ţara noastră făceau slujbaşii străini «rânduială» 

cum le venea lor la socoteală. Sihaştrii dela 

Putna, nu mai nădăjduiau altă scăpare decât 

moartea.

în 26 Dec. 1784 moare şi stareţul Natan6),
t

şi cu el a murit cel din urmă stareţ de sihaştri 

ai Bucovinei. A murit cu durerea în suflet, vă- 

zându-şi ţara ajunsă sub stăpânire străină, iar 

sihăstria lui în ruină.

Şi fiind el pe patul morţii, şi-a făcut «diata» 

sau testamentul, împărţindu-şi puţinul său avut 

de haine între fraţii sihăstriei, cu cari împreună 

a împărtăşit viaţa de pusnicie, învăţându-i a 

dezlega slova veche şi a înflori cărţi sfinte.

Testamentul acesta, scris cu prea frumoase 

litere pe hîrtie de pergament de mâna proprie 

a bătrînului stareţ Natan, documentează, că 

autorul lui era înzestrat cu o cultură înnaltă şi 

cu o religiozitate adâncă.

Acest document, pe care-1 reproduc aici în în-

3) Vezi doc orig. în aih. Mănăstirii Putna sub n-rul inv. 107
4) Vezi doc orig. în arh. Mănăstirii Putna sub n-rul inv. 10H.
M c. t. Doc. orig. păstrat în arh Mănăstirii Putna sub n-rut

inv. 108.
_  i

®) Vezi: D. Dan: Mănăstirea şi comuna Putna pag. 115.
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tregime, şi e scris într’o duioasă limbă românea

scă, ni prezintă o serie de amănunte preţioase, 

privitoare la portul vechiu al clerului şi la 

zestrea şi viaţa sihaştrilor noştri dispăruţi pentru 

totdeauna.

«Diata j) mea, a smeritului Stareţ Natan iero-
shimonah.

Care diată am scris-o cu însumi eu smerita mâna 

mea mai nainte de moartea mea, fiind în boala morţii 

mele. Intru care diată însemnez şi scriu ale mele strae, 

ce au rămas după moartea mea.

Şi eu însumi le rânduesc tuturor fraţilor anume, a- 

decă cărui ce să-i dea după moartea mea pentru su

fletul meu şi pentru ertarea păcatelor mele.

Cele ce-mi rămân şi căruia ce să se dea anume:

2. Două conteşe 2) bune nouă. Unul de postav subţire» 

blănit cu blane negre de miel, lui Avramie shi

monah. Iar unul de dimie 3) sârbeasca, blănit cu 

piele de miel mai lânoasă, lui Daniil ieromonah.

2. Două rase bune, nouă. Una de postav subţire, alta 
de m uhair4) nemţesc.

Ceai de postav lui Avramie, iar cea de muhair 
lui Calistrat monah.

2. Două giubele5) de postav negru. Una blănită de iarnă^

alta neblănită de vară. Amândouă lui Calistrat, 
monah.

Două camilauce bune, una lui Calistrat, monah. 

Două doloame de muhair nemţesc şi un beniş 6) 

bune, nouă. Una lui Calistrat monah, una lui 

Daniil ieromonah.

Benişul lui Avramie shimonah.

2. Două doloame de postav negru. Una bună nouă, iar 

una veche. Lui Calistrat.

1. Un zobon bun de c it1) negru, blănit cu bumbac. Lui 

Calistrat.

Patru caţaveici. Două de postav, neblănite, iar două 

de muhair nemţesc, bune, nouă. Una blănită de 

iarnă, iar una neblănită de vară. Cele de postav

2.
2.

o
L t .

Diată înseamnă testament. (Vezi L. Şăineanu: Dicţionar uni
versal al limb. rom. Lit. D.)
*) Conteş =  a) odinioară manta lungă şi blănită (ex. „conteşul cel 

de postav alb, blănit cu sămur al beizadelei".
b) azi haină ţărănească lungă şi largă, brodată şi blă

nită cu piele de vulpe, purtată de zile mari; polon, con- 
tuş (Şăineanu: Dicţionar universal al limbii române).

*) Dimie  ̂ turc dimi =  abâ =  postav alb ca şiacul (Şăineanu o. c.).
♦) Muhair (muhaer, mohair) =  postav lucrat de călugăriţe cu a- 

dausul părului de capre de Angora Turc, muhaye. (Şăi
neanu o. c.).

Ginbea, (cuv. turc. djubbe) *= haină largă purtată de boeri dea
supra antereului Apoi haină de aceeaşi formă, purtată în 
urmă de preoţii bătrâni, de lăutari, de haiduci şi de ţigani. 
Azi giubeaua e purtată de ţărani la zile de sărbătoare, căp
tuşită cu blană Giubeaua şi antereul au descins toate 
treptele ierarhiei sociale : boeri, preoţi, călugări, ţigani şi 
ţărani. Au purtat-o pe rând, şi cei din urmă o păstrează 
până azi. (Şâineanu p. 323. o. c.).

«) Beniş. cuv. turc. o haină boerească de paradă cu mânecile 
despicate şi blănită pe margini, purtată de bărbaţi şi de 
femei. O haină analogă purtată de haiduci şi până în tim
pul de faţă de lăutari Turceşte beniş =» călărie, această 
haină fiind purtată mai ales la alaiuri şi cavalcade. Beni- 
şel =  beniş femeesc mai scurt. (Şăineanu o. c. pag. 157.).

?) Cit =  cuv. turc, *= stambă lustruită şi înflorată cu care se îm
bracă azi scaunele, saltelele şi pernele. (Şăineanu o. c.
pag. 167).

amândouă lui Calistrat. Cea de muhair nemţesc 

neblănit lui Avramie. Cea blănită lui Calistrat.

1. Un sucman negru, bun, nou, frumos. Lui Calistrat.

2. Două mendire de aşternut, de două paturi umplute

cu lână. Unul mare şi unul mai mic. Acel tare 

să fie în casa de oaspeţi. Când se va întâmpla 

ca să mâe cineva din oaspeţi, să fie ce să-i a- 

ştearnă.

2. Două odiele de pat de acoperit. Una de vară cu 

bumbac. Şi aceasta o rânduesc să fie îh casa de 

oaspeţi pentru oaspeţi. Tară una este de blane ne

gre pentru iarnă: Lui Calistrat.

4. Patru perini. Două mari, iar două mai mici. Două

să fie pentru oaspeţi, două pentru fraţi.

4. Patru prostiri mari de pânză, pentru aşternut pe

pat. Două să fie pentru oaspeţi.

1. XJn beniş de muhair Iul Avramie.

1. Un feptăraş de blane albe lui Teofan.

1. O pâslă neagră de aşternut pe pat. Lui Calistrat.

4. Patru lăicere. Acestea să fie după socotinţa şi învo

irea fraţilor.

1. Un ceasornic nemţesc mare de masă, carele are în

tru sine întrebare şi răspundere, şi l-am cumpă

rat cu o sută de lei.

Pentru acest ceasornic am rânduit şi am poruncit ca 

să fie a sfintei Săhăstrii pentru cunoştinţa şi arătarea 

vremii orânduitelor slujbe ale sfintei biserici, cele de 

ziuă şi cele de noapte, fiindrcă aice, la această Săhăs- 

trie cocoşi nu sunt, nici alte semne prin care să se 

poată cunoaşte vremea slujbelor celor de noapte ale 

sfintei biserici. Şi acest ceasornic să fie totdeauna la 

stareţ, în chilia lui sau la alt frate pe care-1 va rândui 

stareţul, să fie în seama lui vremea slujbelor sfintei 

biserici.

Şi nime să nu îndrăznească a-1 vinde sau a-1 lua şi 

a-1 înstrăina dela această Săhăstrie. Aşa eu însumi rân

duesc.

Rânduiala pentru cămeşi cusute, de pânză nouă cui 

ce se va da anume:

Lui Paizie, ieroshimonah : 2 cămeşi cusute nouă 

de fuior.

Lui Avramie, shimonah : 4 cămeşi nouă:

n

Daniil ieromonah: 4 

Calistrat monah: 4

„ Teofan, monah : 4 

„ Gedeon, monah: 4

y)

r>

yy

„ Dometian, ierodiacon dela Mănăstire : 2 cămeşi 

noua şi o pereche bocânci noui de sieleac, (sic).

Iară ce vor mai prisosi din aceste ale mele, adecă 

din cămeşi sau dintr’alte straie să se socotească
s

frăţeşte şi să se împartă tuturor cu bunăvoinţă şi fră- 

ţiască dragoste.

Aceasta este diata mea, care eu însumi am făcut-o 

cu bună voia mea şi am scris-o cu însumi păcătoasa

mea mana şi cu condeiul meu, acum înainte de moar

tea mea fiind în firea mea.

Şi nime să n’aibă voe, măcar orice obraz ar fi, să
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schimbe această diată a mea. Ci precum am fâcut*o şi 

‘ am rânduit eu, aşa să rămâe.

Iară pre voi, iubiţii mei fii şi fraţi, vă îndătoresc cu 

această neertată datorie, ca să mi-o pliniţi mie după-ce 

voiu da sufletul în mânile cui l-a zidit.

Atuncia voi, dupăce mă veţi îmbrăca după obiceiu 

şî na veţi pune în sicriul cel de îngropări, să-mi cău

taţi cartea cea de drum , cea cetită şi iscălită â?e Ar- 

kierei şi de părinţii mei duhovnici, de ertare întru a- 

ceastă călătorie Şi să mi-o puneţi şi să mi-o aşezaţi 

bine în mâna mea cea dreaptă, şi aşe să-mi daţi pă

cătosul meu trup pământului dintru carele este făcut.

Iară voi fiilor şi fraţilor, fiţi ertaţi de Dumnezeu şi de 

mine, şi în acest veac şi în veacul ce va să fie. Amin.

Aşişdere vă poftesc şi vă rog foarte, fiilor şi fraţilor, 

ca nu cumva să mă îngropaţi întru acea zi, în care 

voiu răpăosa, până a doua sau a treia zi, pentru pri

cina slăbiciunii şi a leşinării, că şi tatăl meu a leşinat 

şî a doua zi, la vecernie, s’a trezit.

Iară banii cheltuelilor sfintei Sâhastrii, câţi se află 

rămaşi din mâna mea sunt aiuzi^  =  bani gata

„Molitfelnicul meu cel Muntenesc îl dau duhovnicului 

meu, lui Paizie, ieromonah la Mănăstirea Putna"8).

ss. Smeritul Stareţ Natan,

ieroshimonah“.

Acest duios testament e intetesant, nu numai 

pentru că ne arată averea sau mai bine zis să

răcia cuviosului Natan, celui din urmă stareţ de 

sihaştri ai Bucovinei, ci şi pentru taptul, că el 

ne prezintă unele haine călugăreşti sau preoţeşti, 

precum şi unele matetii şi forme de croiu din 

vremurile vechi, cari au dispărut azi cu totul din 

portul clerical modern ’).

Aceste haine preoţeşti dispărute sunt: conteşul, 

giubeaua, benişul şi zobonul, iar dintre materiile 

de haine clericale au dispărut muhairul şi dimia 2).

Din testamentul stareţului Natan mai rezultă că 

la Sihăstria Putnei exista şi o odae (cameră) pen

tru oaspeţi, poate alături de chilia stareţului, pa

ralel cu păretele de nord al naosului bisericii. 

Pentru înzestrarea acestei odăi donează Cuv. Na

tan o parte din aşternutul său propriu.

Deasemenea putem constata din acest testa

ment, cum că pela o 1784, trăiau la Sihăstria 

Putnei numai doi „shimnicil' sau sihaştri, ş. a. 

ieroshimonahul Paizie şi shimonahul Avramie, 

iar pe lângă ei 4 călugări de rând ş. a., ieromo

nahul Daniil şi monahii: Calistrat, Teofan şi Ge- 

deon.

*) Doc. orig. păstrat în arhiva Mân. Putna sub n*rul inv. 115,
*) N’au dispărut. Eu, ca moldovan şi călugăr, cunosc mai toţi 

termenii aceştia din vorbirea de azi. — Nota Arhim, Scriban.

Din actele şi documentele Sihăstriei mai pu

tem conchide, cum că sihaştrii sau shimnicii 

nu părăseau nici o dată Sihăstria, ci plineau 

serviciul dumnezeiesc şi ziua şi noaptea, după 

oarele canonice prescrise. Călugării de rând însă, 

sau monahii, cutreerau mai mult prin ţară, adu

nând milostenii şi daruri pentru sihăstrie.

Bătrânul stareţ Natan, la moartea sa nu şi-a 

mai ales pe nimene să-i fie urmaş în stareţie, 

precum o făcuse înnaintaşul său Sila. Aceasta 

desigur fiind-că era convins că această sihăstrie 

nu va mai avea durată lungă din cauza sără

ciei şi a împrejurărilor triste şi grele ce le 

aduse pentru viaţa shimnică şi în genere pen

tru monahizm noua stăpânire austriacă.

Şi aşa a şi fost! La un an după moartea 

stareţului Natan, adică la 28 Dec. 1785 *), Sihăs

tria fu dezrădicată, iar călugării ei fură rânduiţi 

la Mănăstirea Putna®).

Biserica Sihăstriei tu încuiată şi lăsată in pă

răsire. In Mai 1789, catapiteazma şi straneie a- 

acestei biserici s’au ridicat şi s’au dăruit de către 

Consistoriul episcopesc din Cernăuţi, bisericii 

din Mamaeştii-noi, care fusese clădită în anul 

1773 de episcopul Dositei, în Vadul-Vlădicăi, 

lângă Rădăuţi, iar mai pe urmă cumpărată de 

locuitorii din Mamaeşti şi transportată încolo*). 

Cărţile, documentele, veşmintele şi alte lucruri 

de valoare ale Sihăstriei se păstrează la Mănă

stirea Putnei4).

Aşa s’a finit pentru totdeauna viaţa sihăs- 

trească, un ram de adevărată viaţă monahală 

şi de manifestare sublimă a evlaviei şi vieţii 

religioase româneşti din Moldova ruptă de Nemţi.

Rasa neagră de muhair a <săhaştrilor» sau 

shimnicilor dispăruţi la a. 1785 era—în contrast 

cu rasa multor călugări de azi — cu adevărat 

simbolul despărţirii sincere de lume şi de plâ- 

cerile şi faptele ei deşarte. Şi schimbându-şi şi 

numele la retragerea lor în pusnicie, treceau 

fără pic de şovăire într’o lume a păcii, a mân- 

gâerii şi a îndrumării adevărate pe căile cereşti.

Azi nu mai avem sihaştri\

Dela vremurile celor din urmă sihaştri ai 

Bucovinei au trecut aproape 140 ani, iar Vifo

rul vremii a bătut nemilos de atunci şi a pus-

*). Vezi D. Dan: Măn. şi com. Pntna pag. 115. 
*). Idem o. c.

V, D. Dan: Măn. şi com Putna. p. 115.
4). Idem o. c.
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tiit şi a surpat tot mai mult zidurile sihăstriei. 

Vestita peşteră a sihaştrilor dela Putna te lasă 

azi să intri în toate tainiţele ei fioroase şi u- 

mede, unde au împărăţit odinioară smeriţii preoţi

NU ŞTIŢI

Afară cu cărţile, afară cu caetele, afară cu ca

taloagele!,— aşa s’a strigat şi aşa se strigă me

reu de către aceia, care vor să vadă pe pro

fesori învăţând pe şcolari, nu în clasă şi subt 

ameninţarea catalogului, — ci în aerul liber, în 

mijlocul naturei şi fără nici un frâu. — Căci, gân-
«

dul acestora este ca, învăţământul, lepădându- 

se de orice formalism, să devie plăcut şi inte

resant. —

Se poate? Adică, aplicată fiind această ade

menitoare metodă, s’ar putea oare căpăta spor

nice şi apreciabile rezultate?— Nu, nicidecum.— 

Cel puţin, până astăzi nu s’a putut încă dovedi 

că sunt vrednice de laudă rezultatele obţinute 

de vreun profesor care, având 40—50 de elevi 

şi lepădându-se de cărţi şi de cataloage, şi-a 

făcut cursurile numai plimbându-se cu cei 40—

50 de elevi pe drumuri, pe câmpii şi prin păduri.

— De altfel, şi Jean Jacques Rousseau, care 

a popularizat această metodă prin al său Emil 

sau despre Educaţie, crede că şcoala în aerul liber 

nu ’şi poate arăta puterea de cât în nişte îm

prejurări excepţionale. — Aşa se explică pentru- 

ce el presupune numai decât că elevul său Emil, 

este şi extraordinar de inteligent şi nespus de 

bogat. — Căci numai un elev nespus de bogat 

poate avea prea rarul privilegiu de a putea dis

pune de un profesor, care de dimineaţă până 

seară să se ocupe într’una numai de dânsul.— 

Şi nu e numai atât: — Acestui profesor, având 

numai un singur elev, tot Rousseau îi mai pre

tinde să fie şi extraordinar de bine înzestrat şi 

pregătit.

Ei bine, nu aşa ni se înfăţişează nouă lucru

rile îi practica vieţei. Vreau adică să spun că 

în şcolile publice nici odată, absolut niciodată 

profesorul nu este pus să lucreze tn fericitele şi 

excepţionalele condiţiuni pretinse de Rousseau.— 

In orice caz, fapt sigur este j'că lumea nu este 

plină nici de şcolari extraordinari, nici de pro-

ai codrilor, ale căror oase zac lângă nişte ruii 

năruite ca’n urma unui mare dezastru.
S im e o n  R e l i

preot-profesor
Cernăuţi, la t7 Sept 1922.

CE CEREŢI

fesori supra-oameni. Din potrivă, oricine vede ( 

în mediocrităţi este foarte bogată suflarea omi 

nească.

Ei bine, pentru această pusderie de medii 

crităţi sunt rânduite programele analitice, m 

todele formaliste, cataloagele, cărţile şi caetel 

care le slujesc întocmai ca băţul în mâna un 

bătrân. — Căci, neîndoios este că cei câţiva ca 

se despart de gloata mediocrităţilor, cei ale 

adică cei cu puteri şi cu năzuinţi de vultur, - 

câtuşi de puţin nu au nevoe de acest spriji 

— Dar încă odată: Se uită oare cât de sărăc 

cios este numărul celor înzestraţi cu însuşiri e 

traordinare?—

*
* *

Şi pentru ce spun eu toate acestea ?

Pentrucă şi în şcoală şi în biserică cei ce d 

resc schimbări pierd cu totul din vedere că 

propunerile lor de azi, socotite drept nouţi 

au fost pe vremuri prevăzute, cercetate, dar r< 

pinse de către înalţii demnitari ai şcoalei, şi 

bisericei, ca [neprielnice şi nepractice. — Vre 

adică să spun că înfumuraţii reformatori de s 

pe deoparte închipuindu’şi că într’adevăr au j 

teri de vultur, iar pe de alta uitând că pămi 

tul geme de mediocrităţi,— umblă să răstoai 

vechile rândueli şi să le înlocuiască prin altt 

cu care nu s’ar putea folosi de cât prea puţi

aleşi ai lui Dumnezeu.

Aşa de pildă, iată ce conchide unul din 

preoţii luaţi de curentul modernismului: «cup 

toşa ruginită a miturilor — spune Sf. Sa — şi 

tolba prăfuită a formalismului, nu mai put 

face un pas spre mai bine şi mai temeinic.»

Şi, după Sf. Sa, platoşa ruginită a mituri 

şi tolba prăfuită a formalismului, — ar putei 

cu deplin succes înlocuite prin: Predică şi ci 

şi explicaţiuni din Biblie în adunări obşteşti.

Repede însă tot Sf. Sa cu mult bun simţ <
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servă că următoarele mari piedici se ridică în 

drumul acestor semeţe propuneri:

«Ne trebuesc predici fără discuţie: dar predici 

cu idei cât mai multe, cu experienţă cât mai 

bogată şi cu fraze cât mai potrivite».

Şi încă ceva:

«Cu prilejul citirilor şi explicaţiunilor din 

Biblie trebue să spunem că preotul în asemenea 

cazuri e ţinut să fie stăpân pe Biblie şi foarte 

Înţelept în darea lămuririlor».

Aşa este.

Dar cine s’a îndoit şi se îndoeşte că ne-ar 

trebui predici ? Dar iarăşi, cine nu ştie că chiar 

cu mare pagubă se rostesc predici, atunci când 

ele sunt lipsite şi de idei cât mai multe, şi de 

o experienţă cât mai bogată şi de fraze cât mai 

potrivite ? Cine nu ştie că predicatori cu ase

menea rare însuşiri sunt anevoe, foarte anevoe 

de găsit ? Şi mai ales cine nu ştie că atunci 

când preotul nu este cu totul stăpân pe Biblie 

şi foarte înţelept în darea lămuririlor, — ches

tiunea explicaţiunilor din Biblie în adunări ob

şteşti poate uşor deveni foarte primejdioasă?

Toate acestea le-au avut desigur în vedere 

şi pe Îndelete le-au cântărit Sfinţii Părinţi, atunci 

când au pus temeliile rânduelilor, care astăzi, în 

aceste vremuri pripite, pâr că nu mai sunt pe 

placul multora.

In orice caz, mai ales când este vorba de Bi

serică nu ne este îngăduit să credem că nu au 

fost pe vremuri puse la încercare, şi apoi res

pinse ca nepractice, — toate propunerile, în care 

unii îşi pun astăzi toată nădejdea.

Dar să ne oprim.

Ceeace vreau să ar*t este că atunci când se 

întocmesc legi, regulamente, rândueli, programe 

şi formalităţi se are în vedere mai mult faptul 

că în toate ramurile activităţei omeneşti sunt 

toarte puţini oameni cu însuşiri geniale şi în 

schimb foarte multe mediocrităţi. Ceeace vreau 

să arăt, este că mulţumită acestui sprijinitor şi

îndreptător formalism, poate şi gloata mediocrită-
i

ţilor să lucreze, dacă nu totdeauna cu un prea 

însemnat profit, — cel puţin fără temere de vreo 

pagubă.

Ceeace vreau să arăt este că această gloată 

a mediocrităţilor poate foarte uşor să cază în

dată ce, rupând stăvilarele formalismului, s’ar 

repezi în spre alunecoasa arenă a predicilor şi a 

explicaţiunilor din Biblie.

Şi aşa este şi cu şcoala. — De aceea, cred că 

spre cea mai mare pagubă a învăţământului ar 

fi, — dacă profesorii, lepădându-se de sprijinul 

cărţilor şi al cataloagelor, s’ar hotăiâ să’şi facă 

cursurile în mijlocul naturei, împresuraţi fiind de 

o droae de sburdalnici elevi. — Şi tot pentru 

acelaşi cuvânt, cred că şi preoţii, nu spre ridi

carea bisericei s’ar lepăda de platoşa ruginită a 

miturilor şi de tolbă prăfuită a formalismului 

pentru a se rătăci pe uliţele alunecoase şi întu-
»

necoase ale explicaţiunilor din Biblie.
*

Oricum însă, — mie mi se pare că celor, care 

vroind să iasă din adăpostul meterezului, cer 

voe să’şi încerce «puterile la câmp deschis, — le 

pot cu dreptate aminti de cuvintele Mântuitorului: 

«Voi nu ştiţi ce cereţi».

M. MIHĂILEANU
Profesor, Piteşti

BEŢIA ESTE PLAGA SOGIETĂŢEI

Este lucru hotărât, că societatea noastră de 

astăzi merge rău de tot. Toţi sunt de părere că 

aşa e. Nu auzi pe nimeni zicând altfel. Dar dacă 

cu toţii: mari şi mici, învăţaţi şi neînvăţaţi etc. 

sunt de perfect acord Să constate acest lucru, 

deosebirea cea mare stă în faptul că nimeni din 

ceice au puterea în această ţară să facă ceva 

pentru a îndrepta răul, nu-şi pun odată în gând 

să ia unele măsuri, care să ne aducă multă vin

decare în societatea noastră şi să facă cu a- 

ceasta un mare serviciu neamului românesc.

Fără să am teamă că voi putea fi desminţit,
%

afirm cu toată tăria, că cel mai urât viţiu ce 

stăpâneşte societatea noastră de astăzi — şi mai 

ales pătura de jos, cei mulţi— este „beţia“. 

După mine, deci, beţia este începutul tuturor 

relelor; căci, în timp ce omul este treaz, oricât 

de rea i-ar fi inima, oricât de înrăutăţit în mo

ravuri ar fi, mai de frică, mai de ruşine, nu poate 

să dea drumul atât de mult pasiunilor rele ce-1 

stăpânesc. Dar când omul este zăpăcit de bău

tură, mintea lui nu mai judecă, ci din contra,



tn loc să-şi ascundă patimile, şi-le arată cu mai 

multă tărie. Astfel asistăm la diferite crime, bă-
4

tăi, revolte etc., care, luate din capul locului, nu 

sunt decât fructul turmentării.

Chestiunea cârciumilor a ajuns un lucru ce 

•nu mai poate fi tolerat un ‘minut. Dela războiu 

încoace însă, ca şi cum s’ar face înadins, nu

mărul lor s’a înmulţit. La ţară chiar, unde tot 

se păstrează mai curat sufletul poporului, ve

dem că pe zi ce trece beţia se întinde cu o 

mare repeziciune. Astăzi cârciumarii nu sunt 

decât nişte împrăştietori de otrăvuri, nişte omo- 

râtori de oameni, cu alte cuvinte sunt cei mai 

înverşunaţi duşmani ai neamului, indiferent dacă

o fac în mod conştient sau nu.

Să stăm puţin şi să ne gândim, dacă nu este 

aşa. Să cercetăm lucrurile petrecute sub ochii 

noştri, şi vom vedea ce rău mare se tolerează, 

ce puţin preţ se pune pe unele lucruri, cari 

totuş au importanţă. Se întâlnesc prieteni, cari 

poate nu s’au văzut de mult timp. Se îmbrăţi

şează, vorbesc, se bucură şi, ca să poată sta mai 

mult de vorbă, se învoiesc să se ducă să ia câte 

un păhăruţ de băutură. De dragul vederii şi 

tocmai ca să stea mai mult împreună, mai iau 

câte unul, pânâ când, în siârşit, s’au ameţit de-a 

binele. O vorbă spusă de unul cine ştie cum 

celuilalt şi pe nebăgate de seamă a şi Început 

cearta cu toate urmările ei. Se trezesc în urmă 

cu cine ştie ce neajunsuri, boală etc. şi mai pre 

sus de toate cu banii cheltuiţi. Cât de bine ar 

fi fost, dacă ei ar fi întrebuinţat banii altfel! Cu 

toţii văd şi şi dau perfect seama de ceea ce 

fac, da totuşi fac înainte. De ce ? Pentrucă există 

la îndemână împrăştietoarea de veninuri şi scur- 

tătoarea de vieţi cârciuma. \

Lucru destul de grav apoi, că astăzi au în

ceput să bea, nu numai femeile — ceeace nu 

se pomenea înainte, — ci şi copiii, şi aici este 

partea cea mai dureroasă, care trebue să scoată 

din rezervă pe toţi bunii Români, căci este în 

joc însuşi viitorul neamului nostru. Şi în adevăr 

aşa este, căci ceice de mici, din frageda vâr

stă s’au deprins cu patima beţiei, ştiind că ni

mic nu-i poate împiedeca, nu pot fi în viaţă de 

cât nişte elemente rele, nişte naufragiaţi, pentru 

care nu e nimic sfânt, şi pentru care viaţa este

numai un imens lanţ de chefuri şi de orgii. Aşa 
stă căzui cu beţia în ţara noastră. România este 
ţara unde se bea astăzi mai mult ca în orice
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parte a lumii. Fără îndoială câ aceasta se în

tâmplă, nu pentrucă Românul este cel mai ti

călos din toate popoarele, ci pentru faptul că 

cei ce conduc destinele acestei ţări, sau nu vor, 

sau nu ştiu că una din datoriile umanitare este 

şi aceasta: „Să faci cui-va binele cu sila“.

Spuseiu mai sus, ca mergem din rău în mai 

rău. In adevăr, dela războiu încoace, numărul 

beţivilor s’a îndoit; al ofticoşilor piperniciţi şi 

stricaţi la minte, născuţi din părinţi beţivi, s’a 

îndoit, toate relele s’au îndoit şi băutura este 

mama tuturor blestemăţiilor venite peste capul 

nostru.

Intr’un ziar se făcea următoarea socoteală: 

„Lucrătorii din fabrici şi uzinele de cărbuni 

cheltuiesc pe băutură mai mult decât pe mân

care şi îmbrăcăminte. Lucrătorii de pe Valea 

Jiului beau în fiecare săptămână alcool de un mi

lion lei“.

S’au înmulţit şi fabricile de spirt, în loc să 

scază. „înainte de războiu, erau în vechiul regat, 

într’un judeţ nu tocmai mare, 474 cârciumi; as

tăzi numărul lor a sporit la 603“.

In sfârşit, fără a mai căuta să dau cifre şi 

exemple doveditoare, rămâne purul adevăr că 

noi Românii mergem spre o mare prăpastie. 

Pentru ce oare şi la noi nu se face o mişcare 

a tuturor oamenilor de bine în sensul desfiin

ţării cârciumilor, al acelor focare de mizerie şi 

răutate ? De ce nu luăm şi noi exemple dela 

alte popoare, înaintate în cultură adevărată, îna

intate şi în viaţă morală şi religioasă ?

Astfel în America este cu desăvârşire oprită 

băutura în afară de reţete medicale. In Suedia 

şi Norvegia e monopol pe băuturi: Statul sin

gur are drept să fabrice băuturi, pe care le 

vinde în sticle pecetluite ca la farmacie. De câr

ciumi nici pomeneală în aceste ţări şi, cu sigu

ranţă, nici beţivi. Cu dragoste şi pricepere, cel 

ce ar căuta să facă ceva în această direcţie, ar 

găsi câmpuri destul de experimentate şi n’ar 

face decât să-şi însuşească experienţa altora, şi 

binele s’ar vedea cât de curând.

Dar tot ceea ce am spus până acum nu este

ceva nou, căci poate mulţi vor fi desvoltat a-

ceastă chestiune cu mai mult succes. Ceea ce

aş dori să fie nou însă, ar fi remediul ce ar

trebui aplicat imediat de cei în drept şi anume: 
Statul să pue monopol pe băuturi, adică să se 
facă întocmai cum e în Suedia şi Norvegia. Din

BEŢIA ESTE PLAGA SOCIETÂŢEI
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aceasta ar ieşi un nepreţuit bine şi anume, chiar 

dacă s’ar bea, dar numai acasă, n’am mai asista 

la ceea ce vedem astăzi prin cârciumile noastre: 

un mijloc de răspândirea imoralităţii şi a boa- 

lelor. Mulţi pun chestiunea astfel şi anume zic, 

câ statul nu poate renunţa la venitul ce i-1 aduc 

cârciumile. Chiar dacă ar fi adevăr In aceste 

cuvinte, totuşi a susţine acest lucru este o mons

truozitate. Dar bine, pentru Dumnezeu! să avem 

puţină milă de acest nefericit popor, şi să se 

înceteze odată cu procedeele neumane de a-1 

face ca el singur să plătească pentru a fi distrus.

Cetind cineva cele scrise până aici, ar aveâ 

impresia, că acest articol ar puteâ fi cel mult 

aşternut pe coloanele unei reviste de alt do

meniu: economic, statistic, poate chiar politic, 

dar nici de cum intr’o revistă bisericească. To

tuşi, dacă cineva se gândeşte mai serios la pri

cina celor aşternute aci, trebue să recunoască 

că acestea trebue să dea mult de gândit mai 

ales Preoţimii române, precum şi celor ce au o 

răspundere în această ţară.

Astăzi suntem acuzaţi de pretutindeni că nu 

suntem la înălţimea vremurilor. Astăzi se caută 

să se arunce toate păcatele societăţii numai în 

spinarea Preoţilor, toţi spălându-şi mâinile ca şi 

Pilat. Nu se caută să se vie în ajutor cu nimic, 

şi de aci vedem tristul spectacol de astăzi. Bi

serica în primul rând însă să caute în toate oca-

ziunile să dea alarma, conştientă fiind de rolul 

ei ce-1 are în societate.

Deci, O voi fii ai neamului românesc, cari 

puteţi ţine un condeiu în mână! luaţi aminte 

de glasul unui trate din popor, care vede cu 

durere prăpastia, către care este târât fără şti

inţă neamul şi porniţi cu scrisul vostru o vie 

propagandă pentru ajungerea scopului de mai 

sus! O voi învăţaţi de toate gradele!, puneţi în 

joc toată ştiinţa voastră şi curmaţi un rău, pri

mul între rele, beţia! O voi politiciani şi guver

nanţi ai ţării, ieşiţi din pasivitatea în care v’a 

închis mărirea vremei şi, puind urechea la pă

mânt, înţelegeţi că spiritul vremii, viitorul nea

mului cere să făuriţi legi drastice pentru a îm

piedica întinderea beţiei. Iar voi, slujitori ai al

tarului, faceţi ca amvonul să răsune de glasul 

vostru puternic şi, cu siguranţă, nu va fi în pus

tiu! Cu toţii veţi face cel mai mare bine ce 

s’a putut face vreodată poporului român. Orice 

altceva veţi încerca: cultură, comitete, asocia- 

ţiuni etc., nimic nu vor folosi, căci răul cel mare 

tot va mai dăinui. O clipă mai târziu, va fi prea 

târziu şi în urmă, orice s’ar face, nu va putea să 

schimbe nimic, să readucă la viaţă un popor 

mort de viu.... Va fi un cadavru.

Pr. VASILE I. GEORGESCU 

Comuna Sudiţi, Judeţul Ialomiţa.

30 Decembrê  1922.

COMENTARIUL SFINTEI EVANGHELII

Naşterea lui lisus Hristos

Luca 2, 1—20

I.

Introducere

După cum am văzut în bucata de mai nainte, unde 

am discutat chestiunea naşterii lui Hristos pe temeiul 

evanghelistului Matei, ea nu e isprăvită numai cu atâta. 

Amănuntele naşterii propriu zise le găsim la Sf. Luca, 

şi de aceia trebuie să le discutăm aci. Ele sunt cu

prinse în 20 de stihuri, care, după faptele pe care le 

cuprind, se pot împărţi în trei bucăţi: 1. naşterea pro

priu zisă dela 1— 7 ; 2. cântarea îngerilor dela 8— 14 

şi 3. venirea păstorilor care se încredinţează de cu

vintele îngerilor şi vestesc cele văzute, dela 15—20, 

împărţirea aceasta e a lui Godet şi e foarte potrivită, 

Sindcă urmează şirul faptelor povestite. La rândul lor, 

aceste bucăţi se pot împărţi şi ele în mai multe, după

materialul de amănunte pe care le cuprind. Dar acestea 

le vom vedea când vom trece la discutarea stihurilor 

unu câte unu.

In genere, trebuie să spunem că în cap. 2 dela Matei 

şi dela Sf. Luca avem tot ce priveşte naşterea şi copi

lăria lui lisus. Dela cap. 3 înainte, la amândoi evan- 

gheliştii avem intrarea în slujirea publică a lui loan 

Botezătorul şi a Domnului Hristos. Deci aceste eveni

mente preliminare ne vor mai ocupa în aceste două 

capitule dela amândoi evangheliştii.

Lămurind astfel cursul materiei, putem trece acum 

la cercetarea textului acestei bucăţi pe care-1 avem de 

tâlcuit.

II.

T e x t  a l .

i. Şi a fost în zilele acelea, ieşit-a po
runcă dela Chesarul Avgust să se scrie toată
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lumea. 2. Această scrisoare întâiu s’a făcut, 
domnind în Siria, Chirineu. 3. Şi mergeau 
toţi să se scrie, fiecare în cetatea sa. 4. Şi s’a 
suit şi Iosif din Galileia, din cetatea Na- 
zaret, la Iudeia, în cetatea lui David, care 
se cheamă Vitleem, pentrucă era din casa 
şi seminţia lui David. 5. Să se scrie cu 
Mariam cea logodită lui femeie, fiind grea. 
6. Şi a fost când erau ei acolo, s’au umplut

%

zilele ca să nască ea. 7. Şi a născut pe 
n.:l său cel întâiu născut şi l-a înfăşat pe 
dânsul şi l-a culcat în iesle, pentrucă nu 
aveau ei loc la gazdă. 8. Şi păstori erau 
intr’aceiaşi lăture, petrecând şi păzind strâji 
de noapte împrejurul turmei lor. 9. Şi iată 
îngerul Domnului a stătut înaintea lor, şi 
slava Domnului a strălucit împrejurul lor, 
şi s’au înfricoşat cu frică mare. 10. Şi le-a 
zis lor îngerul: nu vă temeţi, că iată vestesc 
vouă bucurie mare, care va fi la tot norodul.
11. Că s’a născut vouă astăzi Mântuitor, 
care este Hristos Domnul în cetatea lui 
David. 12. Si acesta va fi vouă semn: a->

fla-veţi un prunc înfăşat, culcat în iesle. 13. 
Şi îndatăş s’a făcut împreună cu îngerul, 
mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dum
nezeu şi zicând; 14. Slavă lui Dumnezeu 
intru cei de sus şi pre pământ pace, între 
oameni bunăvoire. 15. Şi a fost dacă s’au 
dus dela dânşii îngerii la cer şi păstorii au 
zis unii către alţii: să mergem dar până la 
Vitleem şi să vedem cuvântul acesta ce s’a 
făcut, care Domnul au arătat nouă. 16, Şi 
au venit de grabă şi âu aflat pe Mariam şi 
pe Iosif şi pruncul culcat în iesle. 17. Şi 
văzând au spus pentru cuvântul ce se grăise, 
lor de pruncul acesta. 18. Şi toţi cei ce au 
auzit s’au mirat de cele ce s’au zis de păstori 
către dânşii. 19. Iar Mariam păzea toate 
cuvintele acelea, punându-le întru inima sa. 
20. Şi s’au întors păstorii, slăvind şi lăudând 
pe Dumnezeu de toate cele ce au auzit şi 
a- văzut, precum s’au zis către dânşii.

i i i .

Starea tex tu lu i.

Această bucată are, în feluritele manuscripte, deosebiri 

ie text care nu sunt fără însemnătate pentru înţelesul 

£- După textul românesc, noi zicem în stihul 2 : această 

scrisoare întâiu s’a făcut, sub care cuvinte, noi trebuie 

*1 înţelegem pe cele greceşti a8rr) ârco7pa<p̂  npc&o] fcft-

2Z$

vsto. Dar de ce textul ro m â n e s c  traduce pe irpcbtT) 

cu întâiu , şi nu cu întâia ? După dânsul, înţelesul ar 

fi: această scrisoare ^înscriere) s’a făcut întâia oară, 

deci pe întâiu l-am lua cu înţeles adverbial. Dar forma 

lui grecească este adjectivală, aşa că atunci am traduce; 

această înscriere întâia sau, printr’o perifrază care să 

dea mai bine înţelesul: această înscriere este cea dintâi 

care s’a făcut pe când domnea în Siria Chirineu.

Noi stabilim acest înţeles, dar numai întru cât ne 

întemeiem ca text grecesc pe cuvintele de mai sus. 

Ele însă se găsesc cu schimbări în feluritele texte, 

cum am pomenit puţin înainte. In codicii A C L şi 

unele majuscule avem articolul înaintea lui iitoYpaţiîj, 

care însă lipseşte în codicii cei mai însemnaţi şi care 

pentru aceasta, e socotit drept un adaos. Aceasta însă 

nu e o chestiune de însemnătate, în ce priveşte sta

bilirea înţelesului.

Codicile B are forma dată mai sus. X are schim

bată înşirarea cuvintelor: aotyj ircoYpacpY] 7cp<*>rr).

Pe aceasta Godet o traduce cu : această numără

toare s’a făcut mai nainte ca.... După cum se vede 

de aici, înţelesul nu mai este cel de mai nainte, fiindcă 

una este dacă zici: această numărătoare s’a făcut pe 

când domnea în Siria Chirineu, şi alta dacă zici: mai 

nainte de a f i domnit în Siria Chirineu. Plummer vine 
%

cu un adaos mai mult. El zice că textul X are forma: 

aor/jv arcoYpacp’fjv iŢiveio TcpcatY) şi o declară imposibilă, 

după cum şi este, fiindcă acuzativul n’are acolo nicio 

noimă.

Codicele D are forma*. aStY] âŢăvsto ircoYpacp-?) TtpcbtY), 

în care caz, înţelesul este: această numărătoare este
%

ntâia care....

Unii sunt de părere însă că a§t7] trebuie citit ca atkfy 

în care caz, înţelesul este: iar numărătoarea însăşi 

cea dintâi s’a făcut pe când domnea în Siria Chirineu#

Intre aceste felurimi, textul primit de critica biblică 

drept cel mai bun este cel dat de noi mai sus şi care 

se găseşte astfel în codicele B. El a şi fost primit 

astfel în ediţiunile critice şi deci, pe temeiul lui, tradu

cerea românească a acestui loc ar trebui să fie: acea

stă înscriere, întâia fsau care a fost întâia) s’a făcu t 

Textul vechiu zice această scrisoare, dar fiindcă cu

vântul scrisoare se ia azi în alt înţeles, ar trebui în

locuit E adevărat că nici înscriere nu e bun, fiindcă 

e neologism, aşa că mai bun şi decât acesta ar trebui 

să zicem numărătoare, şi atunci şi în stihul 1 ar trebui 

să zicem: poruncă a eşit dela Cezarul August să se 

numere toată lumea.

Celelalte deosebiri de text sunt mai puţin însemnate.

La stihul 5, cuvântul femeie, pe care-1 citim în textul 

nostru, nu se găseşte în codicii fţ B C D L în unele 

cursive şi în unele vechi manuscripte latine, coptice, 

siriace. Se găseşte în altele, de mai puţină însemnătate, 

din care se vede că din ele izvorăşte şi traducerea 

românească.

La stihul 7, cuvântul iată nu se găseşte în codicii 

X B L, dar se găseşte în A D, câteva majuscule, mai 

nouă, în toate cursivele, în codicii vechi latini, coptici,
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şiriaci. Pentru înţeles însă nu are însemnătate dacă 

este ori aşa ori aşa.

La stihul 14, cuvintele prea cunoscute pe care le 

citim noi: pe pământ pace, intre oameiii bunăvoire 

se găsesc în felul acesta în codicii L şi în toate ma

jusculele mai târzii, în cele cursive, în codicii coptici, 

sirieni, etiopiei, armeneşti şi la mai mulţi Părinţi. Dar 

nu sunt aşa în A B D, Itala, Vulgata, traducerea 

gotică, la Sf. Ciril al Ierusalimului. Forma întrebuinţată 

în acestea, pe româneşte ne dă traducerea: pe pământ 

pace între oamenii de bunâvoire. Tot aşa citesc acest 

loc şi Irineu şi Origen. Astăzi citirea critică este în

felul din urmă, pe temeiul textelor celor mai însem

nate, şi deci forma între oamem bunăvoire se poate 

sprijini mai puţin.

La stihul 15, codicii A D, multe majuscule mai 

târzii, aproape toate cursivele, traducerea gotică, etio- 

pică au oamenii păstori. Dar H B L şi multe traduceri

vechi au numai păstori, cum e şi in textul romanesc.

Afară de acestea, mai sunt şi alte mici deosebiri 

între texte, care însă nu aduc nicio schimbare sau în

doială in ce priveşte înţelesul, aşa că putem trece 

peste ele la

IV.

Tftlcuirea tex tu lu i.

1* Ş i a fost în  zile lea acelea, ieşit-a poruncă  

dela Chesarttl A vgust să se scrie to a tă  lum ea.

1. Sf. evanghelist Luca este scriitorul care fixează eve

nimentele pe care le înşiră, prin arătări privitoare la 

timp şi la loc. Cuvintele şi a fost în zilele acelea, se

înţelege, sunt o arătare foarte nehotărâtă. Ele se res- 

frâng la cele povestite în cap. 1. înţelegem însă îndată 

şi ce vreme a istoriei a fost, prin faptul că în povestire 

este pomenit numele celui dintâi împărat roman, Ce

zarul ̂ Octavian August. Prin aceasta, ştim îndată în 

care vreme ne găsim, aşa că nu suntem lăsaţi în 

nesiguranţă.

Dar domnia lui Octavian August a fost lungă, aşa 

că, pentru a lămuri care a fost anul naşterii Domnului 

Hristos, nu trebuie să ne mulţămim numai cu atâta, 

ci să ne întrebăm şi în care vreme a vieţii lui s’a 

făcut numărătoarea poporului. La această chestiune

venim însă îndată m stihul următor, pentrucă în el

găsim elementele prin care piutem afla aceasta.

Sf. Luca, pomenind de acest act administrativ al

împăratului August, vrea să arate cum un fapt al voinţei 

omeneşti poate sluji singur la îndeplinirea planurilor

lui Dumnezeu. Elanul era..ca Iisus să se nască în
•  i * *

Betlşem..Dar cum era sa fie aceasta, când Iosif şi 

Măria locuiau în Nazaret? Iată că prin simpla întoc

mire a oamenilor, care se gândeau numai la ale lor, 

Dumnezeu a făcut să iasă la îndeplinire voia Sa.

2. Prin această înscriere a poporului trebuie să în

ţelegem, numaratoarea lui. Domnia lui August fiind o 

domnie paşnică, el ş’a ocupat de lucruri privitoare la 

viaţa aşezată, la buna cârmuire şi rânduială, şi la

aceasta puteau să-i slujească tot felul de date statis-
%

tice. De aceia nu odată, ci de mai multe ori se po

menesc astfel de măsuri în curgerea domniei lui.
7  ' -

fe.Unii scriitori au voit să puie la îndoială faptul po

vestit^ de^Luca despre acea numărătoare, pentru pricina 

că ea n’ar fi povestită la scriitorii profani. Dar aceasta 

n’ar putea fi o pricină adevărată, pentrucă avem a face 

numai cu o simplă tăcere, nu cu un fapt pozitiv, care 

ar răsturna cele spuse de Sf. Luca. Faptul pozitiv e ce 

afirmă acesta. Nu e nu o metodă bună a înlătura ce 

este prin ce nu este.

Dar şi ca fapt pozitiv, dacă nu găsim în special po- 

menindu-se de numărătoarea pomenită de Sf. Luca, 

găsim însă date destule în care o putem înţelege şi pe 

aceasta. Scriitorul latin Suetoniu spune că împăratul 

August a lăsat trei colecţiuni de acte strânse de el. 

In unul era testamentul său, cu arătări despre ce să 

se facă la moartea lui; în al doilea se înşirau faptele 

săvârşite în vremea domniei lui şi pe care le voia să 

fie scrise pe mormântul său; iar în al treilea, numit 

Breviarium imperii, dădea date statistice despre ave

rile şi veniturile împărăţiei.

Actele acestea nu se.mai păstrează. Există însă urme 

despre ele. Astfel avem aşa numitul Marmor ancyranum,
1  i  T # ‘ > 9

adică inscriptiunea de pe un templu din Ancira, ridicat 

în onoarea lui. August. Pe dânsul sunt săpate faptele 

lui August, adică tocmai ceiace voia el să fie scris pe 

mormântul său şi ce se găsea în una din colecţiunile 

strânse de el. Aceasta e privită ca o copie despre ce 

a trebuit să fie scris pe mormântul lui, încât ne putem 

da seamă despre ce a scris el însuşi de actele dom

niei sale.

această ins^ripţiune, este vorba de trei numărători 

a poporului, făcute în vremea domniei lui August, şi 

anume: una în anul 726 dela întemeierea Romei; a 

doua în 746 şi a treia la 766. Din aceste trei numă

rători, cea care răspunde vremii de care vorbim e cea 

din mijloc, djşla^şiiuLJ.âŞ, fiindcă e cea mai apropiată 

de data naşterii Mântuitorului.
*

Acum, că era în obiceiul lui August de a face astfel 

de socoteli, aflăm din ce ne spun Suetoniu şi Tacit, 

care vorbesc despre acel perdut Breviarium imperii. 

Astfel Tacit (Anale 1, 11) spune despre el că cuprindea 

date despre averile publice; despre numărul de ostaşi 

pe care-i putea da ţara şi aliaţii; despre felul cum se 

împărţeau aceştia, despre regatele, provinciile, tributu

rile sau dările, cheltuielile şi darurile lor. După cum 

cu dreptul spune Fillion, pentrucă să aduni astfel de 

date, se înţelege că trebuia să faci cercetări statistice, 

şi atunci nu se mai poate spune că n’a existat numă

rătoarea de care vorbeşte Sf. Luca, pe motivul că nu 

s’ar pomeni de ea. Dimpotrivă, vedem că o astfel de 

numărătoare exista tocmai în obiceiul acelei domnii, şi 

deci nu avem nicio pricină să ne indoim de ea că n’ar 

fi un fapt istoric.

Dacă este vorba de scriitori de mai târziu, găsim şi 
mai multe amănunte privitoare la numărătorile lui 
August. Avem pe C$^ad£u:_dinl veacul VI şi pe Sui-
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3. O nouă’ obiecţiune se scoate din faptul că pe 

atunci Irod era regele ludeei şi deci nu se putea în

tinde peste ţinutul lui o poruncă privitoare numai la
o

:mpărăţia‘Vomană.-Dar aci răspunsul e şi mai uşor. 

Irod era rege, dar nu de-sine-stătător. Palestina fusese

cuprinsă de Romani mai nainte de el (la 66 în. Hr).
t

:r:n s’a suitnumai cu învoirea senatului. Irod plăteaD*4. W-

ut Romanilor, aşa că ţara lui era socotită C& făcând 

din împârăţiaT romană. Romanii au mai făcut

aceasta şi cu un popor care era numai aliat: Cliţii 

iin Cilicia. Dec^ obiecţiunea aceasta nu poate sta în 

rcioare.

4. Obiecţiunea care se trage din faptul tăcerii lui 

Iosif Flaviu, scriitorul evreu care scrie amănunţit despre

toate acestea, iar nu poate sta în picioare. In adevăr,
i,

dacă JEvreii plăteau obişnuit dajdie Romanilor şi se

supuneau la măsurile lor date pentru toată împărăţia, 

arunci nu mai era un fapt nou şi neobişnuit câ Oc^ 

ravian August a poruncit o numărătoare cu privire la
»

poporul împărăţiei şi avuţia lui. Mai cu seamă, dacă 

la aceasta se vor fi întrebuinţat şi agenţi evrei, ca
»

pentru o ţară care-şi păstra înfăţişarea domniei evre

ieşti, încă şi mai puţin putea părea acesta un fapt prea 

deosebit, care numai decât să fie semnalat de un istoric. 

Da aceia tăcerea lui Iosif Flaviu nu are nimic care să
v

ne surprindă.

Găsim însă alte date care ne vorbesc precis de acea^
/

stă numărătoare şi în Palestina. Să£e citească pasagiu 

de mai la vale din Polzl, care ne vorbeşte următoarele 

tocmai de această chestiune:

' «De oarece Irod era un rex socius şi care, afară de 

aceasta, stătea în mare vază înaintea lui August, se 

pare că la început n’a fost gândul în Roma să întindă 

şi asupra Evreilor o măsură atât de neplăcută lor. Dar

V  V  ,  ♦

tocmai în vremea aceasta regele Evreilor a pornit un

război împotriva Arabilor, fără a fi 9erut învoire în 

Roma. Ministrul Arab Sillâus s’a plâns la Roma şi,

a căzut inV .

din pricina aceasta, 

încât Octavian August i-a scris că, dacă până $cum l-a
✓

tratat ca pe un prieten, de acum înainte are să-l tra

teze ca pe un supus. Această scrisoare este pusă de

obicei, între anii, ,8-7 înainte, de. Hristos. O urmare a

mâniei împărăteşti a fost că numaidecât porunca nu

mărării poporului s’a întins, şi peste Palestina. Dar 

Irod, cu totul' turburat, a trimes o deputaţiune care 

să-I scuzeze şi justifice. Aceasta n'a fost primita şi a 

trmes a doua care să asigure Roma de toată supUŢ

dar în acelaş timp să ceară că» având în vedere

,-eosebit de a fi al Evreilor şi pentru a nu se 

frc-iuce turburare, să i se încredinţeze lui îndeplinirea

decretului numărătorii. Această rugăciune i-a fost as

cultată»1).

Aceste cuvinte ale lui Polzl^întemeiate pe Iosif Flaviu 

şi pe cercetările temeinice ale lui Ramsay ,  în cartea 

acestuia Was Christ born in Bethlehem? (Născutu-s'a 

Hristos in Betleem?) dau toată tăria celor spuse de 

noi mai sus că agenţi evrei au făcut numărătoarea şi 

că, deci, ea a putut trece ca ceva care n’a pricinuit 

vreo mişcare deosebită şi n ’a aţâţat luarea aminte în 

deosebi.

Dacă avem în vedere alte rezultate, scoase din stu- 

diarea papirusurilor, tot din cercetări ale lui Ramsay,
%

găsim că numarătonle acestea erau obişnuite în Egipt. 

Se făceau în fiecare an pentru materiale, iar la fiecare 

14 ani pentru popor, şi, pe cât se pare, tocmai în 

epoca lui August. In cazul acesta, lumea era .deprinsă 

cu astfel de măsuri ale împărăţiei şi nu mai puteau 

trezi niciun fel dn interes deosebit2).

5. Prin cuvintele toată lumea din rostirea să se scrie 

toată lumea, trebuie să înţelegem toată împărăţia ro

mană. Aceasta e cunoscuta rostire a Romanilor, prin

care arătau ei toată lumea supusă stăpânirii lor: orbis 

terrarum .

6. Cuvântul poruncă din rostirea poruncii a eşti 

dela Chesarul este dată de Sf. Luca prin cuvântul 

grecesc 86y[Jwc. Nu este întrebuinţarea specială pe care 

acest cuvânt a căpătat-o mai tâtziu în teologia creşti

nească, ci întrebuinţarea pe care o găsim în Sf. Scrip

tură, anume de poruncă însemnată, eşită dela autori

tatea în drept a o da. Aceiaşi întrebuinţare o găsim în 

Daniil 2, 13, unde e vorba de porunca lui Nabuco-

donosor, şi in 9, 23, unde e vorba de porunca adu'sa

de Arhanghelul Gavriil. De asemenea, în cartea Estir
i

1, 19, unde e vorba de porunca lui Artaxerxe. In con

formitate cu această întrebuinţare obişnuită, găsim cu

vântul dogmă şi la Sf. Luca, cu înţelesul de poruncă, 

şi numai mai târziu a rămas el la întrebuinţarea spe

cială de punct de credinţă arătat hotărât de autoritatea 

bisericească, aşa cum a rămas până azi.

7. In ce priveşte formularea românească a acestui 

stih, el n*ar fi trebuit să înceapă cum începe: Şi a 

fost în zilele aceleay ci, după limba noastră, acel a fost

e de prisos şi ar fi trebuit zis numai: Ia r  în zilele
/

acelea, poruncă a ieşH...-Aceiaş rostire o găsim şi mai 

jos, la stihul 6. Dar am văzut la tâlcuirea stihului 23

cap. 1 tot dela acest evanghelist, câ aici întâlnim felul
s

grăirii evreieşti, care a trecut şi în întocmirea grecească 

a evangheliei şi a fost turnată întocmai aşa, cuvânt 

după cuvânt, şi în româneşte. Ea însă nu e o grăire 

românească şi dacă este să alcătuim o traducere în

tocmai după felul limbii noastre, ar trebui înlocuită.

8. Acum, ca să rezumăm şi să cuprindem mai în

i) Komntentar zum Evangelium des heiligen Lukas umgearbeitet 
vom Dr. Theodor lnnitzer. Graz & Wien 1912, p. TQ.

*) Vezi P61zlf tot acolo.
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scurt cele spuse despre acest stih, vom da aci cuvin

tele lui Knabenbauer:

Din casa Zahariei şi a Elisavetei, Sf. Fecioară s’a în

tors la Nazaret. In vremea aceia, s’a întâmplat ceiace 

Matei povesteşte la 1, 18 şi următoarele. Iisns, care avea 

8ă primească tronnl lui Da vid dela Tatăl sau (i. 3*2), caşi 

alt David, trebuia să «e nască în cetatea lui David. Aşa 

proorocise Miheia (5, 2), aşa aşteptau mai marii preoţilor 

şi cărturarii poporului (Matei 2, 5), chiar mulţi din popor 

ştiau că aşa trebuia să se întâmple. Nu spune oare Scrip

tura că Hristos vine din neamul lui David şi din casa cea 

din Betleem unde era David (Ioan 7, 42)? Şi Dumnezeu, 

«re prin pronia sa cârmuieşte lucrurile cn tărie dela un 

eapât până la altul şi orânduieşte toate în chip plăcut, a 

dT:8 aşa cursil hicrarilor, încât naşterea din fecioară să se 

prtreacă în cetatea lui /David. Şi pe însuşi cel mai înalt 

eârmuitor al împărăţiei romane l*a pus să slujească la în

deplinirea acestui scop, pentruca cu atât mai limpede să 

se înţeleagă că toate sunt supuse orânduirii .dumnezeeşti 

şi că toţi trebuie să slujească la îndeplinirea staturilor 

dumnezeeşti) chiar fară să ştie ei şi fără să voiască a-şi 

da partea lor. Stihul 1 şi a fost în zilele acelea (vezi
»

Matei 3, 1)....  prin aoeastă rostire destul de generală, nu

se înseamnă însuşi timpul naşterii Sfâatului Ioan, ci mai

%
buie să-l înţelegem. In loc de scrisoare, trebuie sâ 

punem acolo numărătoare sau catagrafie, cum se 

zicea, în grai mai vechiu rnmânesc, la ce numim azi

Deci întreg ar

trebui să-l rostim astfel: Această intâie numărătoare

C2. a-

s'a făcut pe când domnea îu Siria Chinine*.

Acum, în ce priveşte fondul, greutatea este 

ceastă numărătoare este pusă ca fiind săvârşi:* in 

vremea când Chirineu era proconsul al Sine: re cârd. 

după datele, cunoscute, el numai peste zece ani dela 

aceasta a fost prdconsul, când a şi săvârşi: rux.iră- 

toarea de care se vorbeşte în Fapt. Apost 

de aceasta, care a venit pe urmă, numărătoarea dc'.î 

Sf. Luca este numită întâia .

Pentru a împăca această nepotrivire, exegeţii au 

pus în mişcare toate mijloacele şi toate ipotezele, fară 

însă ca vreuna din ele să se împace bine cu textul. 

Cine vrea înşirarea lor, le găseşte anjănunţit arătate 

în Bisping, Fillion şi mulţi' alţii.

După studiile lui W. Zumpt însă şi ale lui Tneodor
m

Mommsen, chestiunea e mai lămurită şi nu mai este 

nevoie de toate ipotezele făcute. Se admit două perioade 

ale proconsulatului lui Chirineu: una dela 750-753. şi 

alta dela 759-765. El a urmat în proconsulat lui Qhin- 

tilius Varo. Numărătoarea a iost începută şi. dusă

degrabă se cuprinde în genere întregul spaţiu de timp, j  înainte în Iudeia sub Irod, cum am văzut Ea. nu era 

aşa ca sa se evite arătarea hotărâtă a timpului şi, cu

chipul aceşta faptul pomenit să se poată întâmpla şi mai 

târziu, după ce lucrul s’a povestit ca aproape. A eşit po

runcă dela Ckesarul August să se scrie toată lumea; 

a eşit vezi Daniil 2, 13. Estir 1, 19 ; adică s’a publicat 

un decret; August a orânduit ce se arată prin cuvântul 

iîiOŢpa'feadaL, ceiace înseamnă a trece în tabele. Este 

deosebire între âico.Ypacp*?] şi prin acel cuvânt

se înţelege recensimentul (numărătoarea) provinciilor, prin
t

acest din urmă, în cea mai mare parte, se înţelege numă

rătoarea cetăţenilor romani, care ^ra deosebită de felul celei 

care trebuia făcută cu provinoiile. In vremea aceia, recen

simentul cetăţenilor romani nu se făcea pentruca să se 

ceară dela ei tributuri sau dajdii, de oare ei erau scutiţi  ̂

ci pentruca să se constate ce drepturi i se cuvin fiecăruia 

şi să se facă îndreptările trebuincioase obişnuite (vezi
w

Wieselery Beitrage p. 21); cercetarea ^averilgţ provinciilor

însă se făcea mai cu seamă în vederea tributului. Se ştie
■*“ ^  ^ m ‘ - ♦ •  ♦ *  •* 4 >  \ •• * *  * • 4 ^

că, foarte adeseori împărăţia romană este însemnată cu 

numele de orbis terrarum — optoopivY]; aşa de pildă

Polibiu scrie : Romanii în scurtă vreme au supus tot pă

mântul (rcdaav trjv otaoofiivov) '(6, 48; 8, 4. 2; vezi Wet~ 

siein), din care, cum şi din alte feluri de vorbire, se poate 

trage încheierea că, prin acest nume, se înţeleg numai pro

vinciile supuse1).

*2. Această scrisoare în tftiu  s’a făcut, dom* 

n ind  în  S iria , C h irineu — 1. Stihul acesta aduce cu

ei şi mai mari greutăţi decât cel'de mai nainte.

Mai întâi, în ce priveşte limba, am văzut cum tre-

işpyâyjtă» când lrpd a.murit. La moartea lui, s’a iscat

o răscoală a Evreilor. Chirineu din Siria i-a Ujiijtit şi 

a contmuat cu numărătoarea. Noi ştim .încă că liod 

trăia când losif s’a dus la Betleem pentru numărătoare. 

Deci în vremea aceia încă nu începuse a fi continuată 

de Chirineu, ci el numai intrase în proconsulatul Siriei. 

Anul corespunde. 750 dela întemeierea Romei, când
*

începe el cârmuirea Siriei, corespunde foarte bine cu 

anul naşterii* lui Hristos (4 în. Hr.). Noi punem anul 

naşterii lui Hristos înainte de ce numim anul 1 deia 

Hristos, fiindcă ştim că Dionisie cel Mic, care a socotit 

anii dela naşterea Lui, a greşit cu câţiva ani, aşa că 

Domnul s’a născut cu 4-6 ani mai nainte_de anul I 

Dacă Luca pomeneşte de ea în legătură cu numele Iu: 

Chirineu, eştepentrucă el a isprăvit numărătoarea şi apoi* 

de oarece tbt el a săvârşit-o pe cea de 10 ani mai târziu 

care pecetluieşte perderea totală a neatârnării evreieşti, 

numele său a rămas mai alipit de amintirea numără

torilor, în cugetul poporului evreiesc.

«ŞfvXy(».,nw,;-Şjpune.,iCiL . Mântuitorul ş’a născut sub 

domnia jui Chirineu,. ci numai că Ipşif şi Maria au 

călătorit la Betleem din. motivul acelei numărători care

şi-a luat’ numele dela Chirineu şi că acolo s’a născut 

Mântuitorul. Hristos cu adevărat s’a născut numai cu
&

prilejul aşa numitei numărători a lui Chirinsy, dar nu

în timpul cârmuirii sale, ci sub acea a lui Quintilius
t !

Varo».1)

2. Chirineu, după numele său de naştere Puclius

Sulpicius Quirinius, era un bărbat însemnat din ad-

x) Comnicntarius in Evangeiiu'm sccundjim Lucam. Pari», ed. 2,

* » , p. 107. l) Pdlzl, Op. cit p, 72,
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rr.inistraţiunea romană. Despre el ştim din Analele lui 

7*lc : ca a fost consul şi după aceasta a luat admi- 

-..sira^unea însemnată a provinciei Siriei, pe care n’o

ocupa decât un bărbat de mare vază. Era ori- 

din Lanuvium în Latium, îndemânatec în pur- 

ttr&a războaielor. Trebuind să ducă o expediţiune mi- 

Irîarâ pentru supunerea neamului Homonadenjilor din 

Gîicia, îi trebuia calitatea de proconsul, fiindcă locul 

de unde trebuia să pornească expediţiunea era numai 

Siria, ca cea mai potrivită bază militară, şi numai pro- 

consolul ei ar fi fost în drept s’o execute. Aşa se face 

câ el a trebuit să ocupe sarcina de proconsul tocmai 

în vremea naşterii Mântuitorului. Din pricina acestei 

expediţiuni, pe care a săvârşit-o cu izbândă, i s’a acor

dai onoarea unui triumf în Roma. Puţin mai târziu,
*

: s’a încredinţat sarcina de sfetnic militar al fiului lui 

August, Cesar Gaius, într’o expediţiune împotriva Ar

menilor.

3. Şi m ergeau to ţi să se scrie fiecare în  ce

tatea sa. 4 . Ş i s’a su it şi Io s iftd in  G a lile ia , d in  

cetatea N azaret la  Iude ia , în  cetatea lu i D av id , 

care se cheam ă V itleem , pentrucă era el d in  

casa şi d in  sem inţia  lu i D avid. 5. Să se scrie 

cu M ariam , cea logod ită  lu i femeie, fiin d  grea.

— 1. După rânduiala Romanilor, în caz, de numără

toare,. toţi locuitorii se puteau înscrie în însuşi oraşul 

sau satul în qare locuiau. .Evreii însă aveau alte soco

teli. Ei ţineau mult la şirul neamului din care se tră

geau, de unde grija de genealogii, cum am văzut mai 

nainte. De aceia fiecare se simţea legat nu de locul 

unde se afla, ci de acela de unde-şi avea obârşia 

neamul său, şi acolo voia să fie socotit. Romanii nicio- 

J ită n*au făcut silnicie asupra cuiva în ce priveşte 

a>tfel de deprinderi, aşa că, pe când în altă parte nu

mărătoarea mergea după obiceiul lor, la Evrei a rămas* 

sâ se facă după cum socoteau êi, mai cu seamă că 

erau şi organe evreieşti cşle care o îndeplineau. Cum 

am văzut, Irod luase asupra. Iui s’o facă, şi el tocmai 

atrăsese atenţiunea la Roma că e primejdie dacă între

Evrei această măsură se va împlini protivnic obice
iului lor.

Aceasta explică cele spuse în stihul 1, că fiecare 

mergea să se înscrie în cetatea sa, adică mergea să se 

Înscrie la locul de unde se trăgea neamul lui.

2. După cum ştim, Evreii erau împărţiţi în triburi 

pe evreeşte, matot. Triburile se împărţeau în ra- 

a&jr;, pe evreieşte mişpahoty iar ramurile se jmpărţiau 

fc familii, în înţeles larg, sau neamuri, pe evreeşte bei

adică, pe romîneşte, casa părinţilor. Capul unei 

asael de familii era socotit ca strămoşul unui neam
*

a::reg, fiindcă el putea fi multe generaţiuni în trecut. 

Domiciliul familiei era locul unde se născuse acest cap.

*osif era din neamul lui David. De aceia el trebuia 

A  v\q la Betleem, fiindcă aci se născuse David. Pe .
m

inceiul acesta, Betleemul şi este numit oraşul lui
Dtorid.

El este ca la două ceasuri de drum cu piciorul la , 

mează-zi de Ierusalim. Numele său înseamnă casa 

pânit, din pricina câmpiilor rodnice care se află în jurul

lui. Tot din pricina aceasta, se mai numeşte şi Efrata,
/

adică îmbelşugata.

In tabelele de înscriere se treceau numai bărbaţii. 

Deci losif n’ar fi avut nevoie să vie decât singur. Dar 

de oarece Sf. Fecioara era fiica moştenitoare a fami

liei, în lipsa unui copil de parte bărbătească, şi fiindcă, 

poate, avea în Betleem şi proprietăţi care trebuiau în

scrise, s&u drept de moştenire asupra lor, era de tre- 

buinţă să vie şi ea.

Aceasta explică de ce şi Sf. Fecioară a trebuit să se 

pornească la drum.

Dar ne putem întreba :

Sf. Fecioară era însărcinată. In curând trebuia să 

nască. Era atât de urgent să şe înfăţişeze la Betleem? 

Nu se putea întârzia cu plecatul câteva săptămâni, 

până^% trecea naşterea ?

Fără îndoială; se putea. Dar aci trebuie să spunem 

că a fost degetul lui Dumnezeu. Eroorocia lui Miheia

era că Fiul lui Dumnezeu trebuia să se nască în Bet-
t

leemul Iudeei. Cum s’ar mai fi împlinit ea, dacă naş

terea se întâmpla în Nazaret ? Dumnezeu însă câr- 

muieşte lucrurile aşa ca oamenii să contribuie la îm

plinirea voinţei Lui prin'faptele lor. Aşa şi aci. Oamenii 

s’au pornit la drum atunci pentru motive pe care nu 

le putem descoperi noi acum. Prin aceasta însă ei au 

contribuit la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Oare 

era de trebuinţă ca numărătoarea împărăţiei să se facă 

numaidecât atunci ? Nil. Cu toate acestea fapta lui Oc- 

tavian August a fost un inel din îndeplinirea planului
%

dumnezeesc cu privire la naşterea lui Mesia. Aşa tre

buie să judecăm şi faţă de împrejurarea ungerii la 

Betleem tocmai atunci.

3. Citind stihul 4, noi trebuie să băgăm de seamă

o deosebire în ce priveşte obişnuinţa numirii localită

ţilor. Ştiam că Palestina este împărţită în triburi, iar 

acum vedem Nazaretul numit, nu după tribul din care 

face parte, adică Nazaretul din Zavulon, ci Nazaretul 

Galileei. Dar noi trebuie să ştim că numirile după 

triburi au existat numai până la robia Babilonului. Pe 

urmă triburile s'au amestecat şi a început a se şterge 

împărţirea ţinuturilor după ele. In ce priveşte ţinutul 

Galileei. pe care-1 găsim ca o împărţire geografică şi 

administrativă în timpul Domnului Hristos, vom spuue 

că numireâ aceasta e veche şi se întrebuinţa în legă

tura cu alte cuvinte : Galileia neamurilor, pentru a 

arăta prin ele ţinutul din partea de rtiează-noapte a 

ţării, unde locuiau mulţi păgâni. Cuvântul în sine în

seamnă inel sau cerc1), prin urmare Galileia neamuri

lor este cercul în care locuiau păgânii, adică coloniştii 

asirieni aduşi în această regiune de Senacherib şi alţi
s'

regi, în urma sfărâmării regatului lui Israil.

4 . Când am discutat starea textului acestei bucăţi, 

am văzut că cuvântul femeie lipseşte din stihul 5, Go-
p (

*) Vezi Hastings\ Dictionary of the Bible. Edinburgh 1919, cu 

vântul Galilu p. 279.
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cet însă socoteşte că acest cuvânt se ţine strâns de 

şirul cugetărilor textului, aşa că el mai degrabă ad

mite că cuvântul a fost la început şi a fost lăsat la o

parte pCurmă.
După dânsul, cuvântul e de trebuinţă acolo, fiindcă 

el ne arată starea lucrurilor şi rostul călătoriei Sfintei 

Fecioare la Betleem. Iosif a luat-o cu dânsul, zice el, 

-fiindcă sarcina era înaintată şi n’o putea lăsa singură. 

Numirea de femeie arată calitatea în care călătorea ea 

cu Iosif. Cuvintele fiind grea arata pricina-pentru care 

a luat-o.
Cum se vede, se pot găsi mai multe motive ale că

lătoriei.

6. Ş i au fost când erau ei acolo, s’au um p lu t 

zile le ca. să nască ea. 7. Ş i a născut pe fiu l său 

cel în tâ îu  născut şi l-a în făşa t pe dânsu l şi T-a 

culcat în  iesle, pentrucă nu  aveau ei loc la  

gazdă. 1. Cuvintele syau umplut z:lele ca să, nască
4

înseamnă că s’a împlinit răstimpul cât trebuia să treacă 

între zămislire şi naştere, adică nouă luni. C^uzi a na- 

şterii  ̂socotim ziua de 25 Decembre, pentrucă atunci se 

încheie nouă luni de zile dela 25 .Martie, ziua Bunei-

vestiri şi a zămislirii.

Aci sunt câteva date cari se ţin una de' -alta. Ză

mislirea Sfântului loan Botezătorul, după vechi tradi- 

ţiuni creştineşti, e socotită în ziua de 23 Septembre 

>(în Biserica Romei 24). Nouă luni mai târziu, adică la

24 Iunie, avem naşterea Sfântului loan.,Socotind. 6 luni 

între vestirea naşterii sfântului ioan ; până la Buna

vestire, avem data de 25 Martie (23 Septembre—25 

Martie), iar de aci peste nouă luni avem tocmai data 

naşterii Mântuitorului.
%

Dar nu numai de tradiţiuni putem' vorbi în această 

chestiune. Pe temeiul studiilor lui Cari Mommert, ale 

cărui dezvoltări sunt prea lungi ca să le dăm aici, ră

mâne bine documentată data naşterii Mântuitorului la

25 Decembre şi prin urmare şi celelalte date cu care 

ea stă în legătură 1).

2. Cuvintele de cel întâi născut au fost tâlcuite de 

noi când ani vorbit despre naştere ceva mai nainte, 

la locul din Sf. Matei 1, 24.

Dacă evanghelistul spune că l-a înfăşat, înseamnă 

că Maria era pregătită pentru împrejurarea că va naşte 

şi avea cu dânsa scutece.

Ieslea de care e vorba aici se socoteşte că era o 

peşteră î^ peatră, cum sunt multe în' jurul Betleemului 

şi de care se slujesc păstorii pentru a-şi adăposti tur

mele. De oarece păstorii erau afară cu turmele, putem 

crede că ea era goală sau că avea în ea numai pu

ţine dobitoace.

Această peşteră este arătată închinătorului la Bet

leem până în ziua de. azi. De ea vorbesc încă din vre

muri străvechi Sf. Iustin şi Origen ca de ceva cunoscut. 

La anul 327, Sf. Elena a ridicat deasupra ei o bise-
•  >

rică, despre care putem crede că e rea mai veche din
• t

__ _ •

*) Zur CkronehPie des Labem Jesu, Leipsig 1909. Das. 142-172.

/

câte se află azi în Ţara Sfântă. Azi peştera e toată ■ 

căptuşită cu table de marmoră, pe locurile unde odi-
4

nioară a trebuit să fie aşezată ieslea, dobitoacelor.

3. Cuvintele pentrucă nu aveau ei loc la gazdă ne 

dau a înţelege sărăcia în care trebuiau să se afle Iosif 

şi^Maria, pentrucă, cu toată îngrămădeala de lume, tot 

s’ar fi putut adăposti undeva, dacă ar fi avut bani de 

dat.
t

■-t?Aşa se face că, în viaţa lui lisus Hristos, este un 

şir neîntrerupt a aceleiaşi stări de sărăcie: Se naşte 

într’o peşteră, în timpul vieţii n’are unde să-şi plece 

capul (Matei 8,29), iar la . moarte este spânzurat pe 

cruce.

Cu toate acestea, după cum zice Godet, în întune

cimea -unui staul s’a petrecut faptul care avea să 

schimbe faţa lumii. Ce este slab al lui Dumnezeu mai 

tare decât oamenii este (1. Cor. 1,25).
*

Cu aceasta se încheie, în cuvinte atât de scurte, 

ceiace se numeşte naşterea Domnului nostru lisus 

Htistos, şi acum trecem să vedem partea II a. poves

tirii, adică pe martorii şi vestitorii naşterii.

8. Ş i păsto rii erau în tr ’aceiaşi lă tu re  petre-
4

când şi păzind  s tră ji de noapte îm pre ju ru l tur-
4

m ei lor. 9. Ş i ia tă  înge ru l D om nu lu i a s tă tu t v 

în a in te a  Io*", si slava D om nulu i a străluc  t  îm 

p re ju ru l lor, şi s’au în fricoşat cu fd c â  m a te .—

1. Din pricină că pă-.torii erau în vremea aceia în câmp, 

noaptea, s’a tras încheierea că luna în care s’a născut 

Mântuitorul nu putea fi Decembre, care era;lunăjde iarnă 

şi ploioasă. Dar, după observările multor călători, De-r 

cembre e lună cu clima blândă. Trecând cele întâi ploi 

de iarnă, din Noembre, creştea o iarbă fragedă, care 

pria turmelor. Afară de aceasta, turmele erau adăpo-
9

stite numai ocazional. Ele erau ţinute mai muir*afară. 

Aerul închis şi înţepător, care domnea în staul, strica 

părul mătăsos al dobitoacelor.

Dacă păstorii stăteau la Strajă noaptea, aceasta în

seamnă că ef păzeau vitele de toate primejdiile. „Aşe

zaţi pe culmea ţinutului muntos al Iudeei, cu prăpăstii 

adânci care se scoborau către răsărit • spre Marea 

Moartă şi către apus spre .şesunle Filistenilor, păstorii
»

din Betleem aveau să se lupte nu numai cu urşii şi 

cu leii, ale căror vizuini se găseau în acele scobituri 

sălbatece ale râurilor secate, ci şi cu vrăjmaşii ome

neşti: Filistenii la apus şi tâlharii arabi la răsărit. De 

aceia ei trebuie să fi fost deprinşi din copilărie cu 

osteneala, foamea, căldura şi frigul, atât ziua, cât şi 

noaptea şi, de asemenea, să înfrunte orice fel de pri- 

mejdie şi să se lupte cu orice vrâjmaşu *).

Aceasta era viaţa acelor păstori, care cei dintâi aveau
«

să primească vestirea naşterii lui Mesia.
^  •

2. Nu se spune ce înger a fost care s’a arătat păs

torilor. Dar din faptul că în toate arătările de acest 

fel, privitoare la venirea lui Mesia, a fost îngerul Ga-

i) W.-M. Thomson, The Land aud tke Booh. London 1867, p, 
647.



această chemare şi acum.
#

Dajâ pastorii s’au înfricoşat, aceasta este ca tot

iciuna când arătările cerului vin către pământ. Dar
t

smirna edeo clipă, pentrucă acolo este şi putereaflui 

Dumnezeu pentru a întări pe cei înfioraţi.

Slava Domnului care a înconjurat pe înger este 

strălucirea cu care se arată totdeauna puterea sau tri- 

neşii lui Dumnezeu printre oameni.
**

!0. Ş i le-a zis lo r în g e ru l: N u v ă  tem eţi, că 

ia tă  vestesc vouă bucurie mare, care va fi la  

io t  norodu*. t i . Că s’a  născut vouă astăzi

i lâ n tu ito r . car© este H ristos D om nul, în  ceta-
* , 

tea  lu i David. 12■ Ş i acesta va fi vouă semn : 

x fia-veţi un  prunc în făşa t, culcat în  ie s le .— 1.

< a în totdeauna în astfel de împrejurări, trimesul lui 

dumnezeu scoate pe oameni din starea de spaimă.

1 *:n aşteptarea vreunei primejdii care i^ar ameninţa, el
i

î; ndică la privirea măreţiilor cereşti. Aşa" este cu toate 

: ‘.crurile lui Dumnezeu. Pot să-ţi pară grele, amare, 

apăsătoare la început; pe urmă ţi se desfăşură prive

liştea cea înviorătoare.
*

Bucuria vestită păstorilor este cu atât m ii mare, cu 

est ea nu este o bucurie numai a lor, ci ea va fi la 

:•>: poporul. încă şi această bucurie nu este un-fapt 

h tâmplător, ci e cu atât mai însemnat, cu cât ea este 

împlinirea vechii aşteptări a poporului evreiesc: s’a 

n*scut Mesia în cetatea lui David. Acesta este te- 

r. dul cel mare, care motivează o arătare atât de 

neobişnuită ca acea a'îngerului.

Numirea de cetatea lui David, care am văzut că e 

FA‘!eemul, se cunoaşte că este o numire obişnuită, 

î * aleasă de toţi, pentrucă îngerul nu mai are nevoie 

s' i numească, ci îi e deajuns dacă o arată prin 

= :eastă perifrază de cetatea lui David. Citirea Ve- 

c ului Testament făcea uşoară de înţeles această 

r -ştire. Âstfel citim în Knabenbauer: «După cum

2 ;âm din cartea Rut, părinţii lui David trăiau în Be- # 

t eem. Acolo trăia Isai, tatăl lui (1 a împăraţilor 16,4), 

acolo a fost uns David, tânăr fiind, de către Samuil,

şi Duhul Domnului a venit asupra lui David în ziua 

aceia şi în celelalte (1 a împăraţilor 16, 13; vezi 17,

12, 15) şi încă în 1 Imp. 20, 6 Betleemul e numit 

cetatea lui David» *).

2. Cuvintele acesta va f i vouă semn pot să ne 

isse oarecare îndoială anume: ce putere de cunoaş

tere dădeâ semnul că ei vor găsi un prunc ? In ade- 

••cr, în noaptea aceia au putut să se nască mai mulţi 

topii. Dintr’atâţia, cum erau să cunoască păstorii că

i cesta este Mesia şi nu altul ? Numai faptul că ai 

;,ăsit undeva yn copil născut, nu este de ajuns.
«

Răspundem prin două temeiuri ^

j ) Alţi copii s’au născut în împrejurări mai priel- 

ice nu pe drum, într’o peşteră. Din câţi se vor fi 

iiscut atunci, în împrejurimile acelea, fără îndoială,
4 0

Op. cit p. 118.
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numai acesta s’a născut într’un loc aşa de puţin po

trivit unei naşteri. Aceasta era o stare deosebită,*
care nu mai semăna cu a altora. Prin aceasta, avea 

ceva propriu al ei.

b) Păstorii aveau mijlocul de a verifica cele spuse, 

îngerul nu putea şti cele spuse decât ca fiinţă înve

stită cu puterea.lui Dumnezeu. Dacă ei se'duceau şi 

se găseau întocmai aşa cum le-a spus îngerul, e do

vadă că numai puterea lui Dumnezeu putea şti cele 

petrecute acolo unde nu erau martori, ,şi deci se pu

teau întemeia pe cuvintele îngerului. In aceasta stătea<
puterea doveditoare a semnului.

13. Ş i în d a tă  s’a făcut îm preună cu îngeru l, 

m ulţim e de oaste cerească, lăudând  pe D um 

nezeu şi z ic ând : 15. S lavă lu i Dum nezeu în tru
v

cei de sus şi pe p ăm ân t pace, în tre  oam eni 

bunăvo ire . — 1. In clipa aceia, când cerul s’a sco- 

borît pe pământ, s’a desfăcut păretele despărţitor 

între cele văzute şi cele nevăzute şi ochii pământeşti 

ai păstorilor au putut vedea ceiace n’au putut vedea 

fără voinţa lui Dumnezeu. Mulţime de îngeri s’a ară

tat peste cerul Betleemului, cântând măreţia acelei 

clipe fără păreche.
♦

2. Numirea de oaste cerească este numirea obiş

nuită care se dă îngerilor în multe locuri din V. Test. 

(3 Imp. 22,16; 2 Paralip. 18,18; Ps. 148,2). Dumne

zeu este numit Dumnezeul oştirilor cerului. Numirea 

de Savaot aceasta- înseamnă, al oştirilor. Ţaba 

evreieşte înseamnă oaste, iar Ţebaot e pluralul. Cu

vântul Savaot e forma grecizată, pe care noi o luăm 

din-Septuaginta.

Prezenta oştilor cereşti la naştere^ lui Iisus slu

jeşte pentru a arăta mărirea lui, a mărturisi natura 

sa dumnezeiască şi împărăţia sa chiar şi peste cele 

mai înalte fiinţe care erau îngerii.
9

•  %

3. Cuvintele din stihul 14 au o înfăţişare deosebită 

în feluritele texte, cum am văzut Ia paragraful des

pre starea textului. Dacă ne ţinem de textele cele 

mai vechi, avem: Slavă întru cei. de sus lui Dumne-
V

zeu, pe pământ pace, între oamenii de bunăvoire. Deci 

am avea două bucă{i în stih: un act către Dumnezeu 

(slava); altul către oameni pe pământ (pacea). Textul
/

nostru românesc însă urmează citirea bizantină, în 

care descoperim trei acte: 1. slava lui Dumnezeu;

2. pacea pe pământ; 3 între oameni bunăvoire.

. Pe care dintre aceste citiri o vom lua noi ca citire 

autentică a evangheliei şi o vom tâlcui ?

E adevărat că mai mulţi comentatori o urmează pe 

cea dintâi, fiindcă se sprijină pe cele mai vechi texte, 

cum am arătat la paragraful respectiv. Dar dacă luăm 

cugetările şi le cumpănim, mai firescă ni se pare n mă 

citirea românească. O simţi mai simetrică. Ai impre- 

siunea că mergi din pas în pas, cu măsură egală: 

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu; pe pământ pace; 

între oameni bunăvoire.

s

vri’l, nu este greşit să credem că tot el a^îndeplinit
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de jos ale pământului, ci vor să se ducă unde le-a 

spus îngerul. De aceia zic unul către a ltu l: Să mer

gem să vedem cuvântai acesta ce s’a făcut, adică să 

mergem să ne încredinţăm dacă aşa este. Se zice : 

Cuvântul’ ce s’a făcut, în loc de fapta aceasta care 

s’a petrecut. Cuvânt cu înţeles de faptă, cum am vă

zut că era graiul la Evrei.

Ei au zis : cuvântul' care Domnul au arătat nouă,
«k. *

adică au fost încredinţaţi că ce au văzut n’a fost 

numai o închipuire, o vedenie, ci o descoperire a lui 

Dumnezeu. %
v

2. Quvintele să mergem până la Vitleem înseamnă 

către Vitleem, unde se afla peştera. Ea, fără îndoială, 

nu era în oraş, dar. nici departe de el, pe când păjr^ 

torii se aflau la oarecare depărtare cu turmele pe 

câmp.
4

3. Cuvintele au venit degrabă arată setea şi ar

doarea păstorilor de a gusta bucuria de care le po

menise îngerul. Gândul lor era gând cucernic. îndată 

ce acesta intră în sufletul omului, el se face sprinten 

pentru lucrurile duhovniceşti.

4. După cuvintele îngerului, păstorii au trebuit să 

înţeleagă de care iesle e vorba şi de aceia nu le-a 

trebuit multă căutare pentru ca să-l găsească. L-au 

aflat, precum le-a spus îngerul, mai întâi pe Maria, 

apoi pe Iosif, şi apoi lângă dânşii, mai greu de des

coperit în întunerecu! peşterii, pe însuşi pruncul.
»

Prin aceasta, lor li s’a adeverit spusa îngerului şi 

s’au încredinţat deplin că aici este lucrul lui Dumne

zeu. Aceasta se arată prin cuviptele stihului următor:

17. Şi văzând, au spus pentru cuvântul 
ce se grăise lor de pruncul acesta. 18. Şi 
toţi ceice au auzit s’au mirat de cele ce 
s’au zis de păstori către dânşii î. îndată

* .. ce ei s’au încredinţat de aceasta, inima lor s’a umplut
15. Şi a fost dacă s’au dus dela dânşii de puterea faptei şi au simţit trebuinţa s’o vestească

Îngerii la cer şi păstorii au zis unii către şi altora. Deci ei au spus toate cele la care au fost

alţii: să mergem dar până la Vitleem şi să marturi şi prin aceasta păstorii au fost cei întâi vesti

se înţelege, nu putem lua ca temei al adevărului o 

simplă impresiune a urechii. Dar pentru a păstra ci

tirea noastră, ne întemeiem pe comentatori de mare 

însemnătate, cum e.Godet, care apără acelaş fel de 

a vedea, sprijinindu-se şi el pe Hofmann, care arată 

că citirea bizantină, adică a noastră, poate trece, în 

punctul acasta, înaintea celei alexandruine. Temeiul 

este că texte şi traduceri care de obicei merg cu ci

tirea alexandrină, în punctul acesta se depărtează de 

ea şi se potrivesc cu cea bizantină.

De aceia rămânem şi noi la citirea textului româ

nesc şi ne mulţămim numai că am semnalat deose

birile care se găsesc între el şi alte ediţiuni critice.

Deci, întemeiaţi pe textul nostru, zicem că la fie

care parte a stihului 14 trebuie să înţelegem lin să 

fie sau este, adică: Slavă (să fie) lui Dumnezeu întru 

cei de sus, în lumea îngerilor, şi lauda lor să se 

suie până la tronul Lui.\Pe pământ să fie pace, ca 

un rezultat a bucuriei din lumea cerurilor. lisus a fost 

numit Domnul păcii (Isaia 9,6), iar în Psalmi (71,7) 

citim despre E l: Răsări-va în zilele lui dreptatea şi 

mulţimea păcii. De aceia va fi pace pe pământ, fiind

că aceasta este una din stările care va însoţi venirea 

lui Mesia şi domnia Lui. Bunăvoirea dintre oameni 

cei mai mulţi comentatori o înţeleg, nu ca acea care 

trebue să fie între oameni ca un act sufletesc pe 

caVe trebuie să-l îndreptăm dela unul la altul, ci 

bunăvoirea lui Dumnezeu să fie Intre oameni. Te

meiul acestei afirmări este că cuvântul grecesc s&SoxEa 

totdeauna îl găsim întrebuinţat în Sf. Scriptură ex

primând nu un act care merge dela oame.ii între ei 

sau dela oameni la Dumnezeu, ci dela Dumnezeu la 

oameni.

Cu aceasta se încheie a II parte a bucăţii noastre 

şi acum mergem s’o vedem pe a III, adică mergerea 

păstorilor la Betleem şi încredinţarea lor despre ce 

li s’a vestit.

vedem cuvântul acesta ce s’a făcut, care 
Domnul au arătat nouă. 16. Si au venit

J

degrabă şi au aflat pe Mariam şi pe losif
şi pe pruncul culcat în iesle. — 1 . Când Dum

nezeu sau trimeşii Lui vorbesc, oamenii sunt copleşiţi 

de tăria înfăţişării, uită ale lor şi privesc sau ascultă. 

Aşa şi păstorii; au trăit câteva clipe caşi cum ar fi 

fost în cer şi au . uitat că mai sunt oameni.

Dar îngerii s’au dus. Puterea lui Dumnezeu n’are 

nevoie de multe mijloace pentru a produce un efect. 

Odată ce şi-au împlinit chemarea, oamenii au fost 

lăsaţi singuri.

Abia acum se întorc ei cu mintea la starea lor, se

scoboară difi cer pe pământ şi încep a vorbi. Dar 

vorbirea lor este despre cele către care i-a mişcat 

Dumnezeu. Ei nu se întorc îndată cu sândul la cele

toci. .ai lui Hristos şi s’au făcut prin aceasta şi ei ves

titori ai evangheliei Domnului.

Mărturisirea lor, se înţelege, nu s’a mărginit numai 

la clipa aceia, ci ei au trebuit să spuie neîncetat şi 

să povestească zile dearândul faptele pe care le-au 

văzut şi cuvintele pe care le-au auzit. Acestea nu 

erau lucruri care puteau munci sufletul numai puţină 

vreme- De aceia, în cuprinsul, acestor stihuri, noi 

trebuie să presupunem şi plecarea păstorilor din staul 

şi că ei, si după plecarea de acolo, n’au încetat a 

vorbi despre faptul acesta.

Aceasta ni se întăreşte prin cuvintele toţi ceice 

au auzit. Se înţelege, aceşti toţi nu puteau fi numai 

Iosif, Maria şi vreun alt martur întâmplător. Greu 

puteau fi cuprinşi atât de puţini în numele de toţi. .

;

2. Cei ce au auzit s’au mirat, dar n'au trecut la o
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« ieosebită. Nu se cunoaşte urma pe care acest 

; *' - âsat-o asupra betleemiţilor. Câte lucruri

-r--i nu trec peste unii oameni, fără ca ei să 

---~.il '-.seninătatea şi puterea lori Aşa au fost şi

le'usalimiteni faptele înseninate ale propove- 

: .  r Domnului, pecetluite cu moartea Lui pe cruce,

şc -f cei mai mulţi nu s’au prins, ci le-au uitat. Oamenii
t

5-": mai mult fiinţe uşoare, dornice de a trece prin 

~rresiuni care aţâţă curiozitatea lor, dar fără a 

«•f lip: cu sufletul de ceva. Setoase numai de a trece 

r* cât mai multe, a fi mânate la vale de impresiu-

- e uşoare, fiinţe pasive, care să nu se ostenească

rrmic.

C:~e ştie ? poate că celor mai mulţi să li se fi 

r-âr-t ciudat ca Mesia să se nască îritr’o stare atât de 

« ir a c i . Evreii se aşteptau să-l vadă venind altfel. 

I>e aceia ei se mirau atât de mult de cele ce auzeau, 

z~~t aceasta nu-i hotăra să facă şi ei ce au făcut 

re to rii şi să cadă la picioarele pruncului. 

Evanghelistul ne arată mai încolo starea deosebită 

aceştia a Sfintei Fecioare, căci zice e l:

? Iar Mariam păzea toate cuvintele acelea,
%

punându-le întru inima sa. 20. Şi s’au în
tors păstorii slăvind şi lăudând pe Dum
nezeu de toate cele ce au auzit şi au vă
zut, precum s’a zis către dânşii — î. sf.

r 'j.:=râ nu era ca acei prin care ştirile treceau fără 

:s. Evanghelistul spune că eâ păzea cuvintele şi le 

r . *ea întru inima sa, adică asculta .toate cu grijă şi

i depozit de învăţătură cerească. Cele nou pri-

— e punea alăturea de cele vechi, îşi punea jude-

e: în cumpănirea unora şi, a altora, şi aş# se

t în sufletul ei un frumos mănunchi de învă-»
. ş: date, însemnate cu grijă, dela venirea îngeru-

: j vestirea, din cele văzute în casa Elisavetei, din 

:: i vâzute acum şi atâtea altele pe care le va fi auzit 

r Din toate acestea trage ea încheiere pentru

n-ea lui Dumnezeu asupra lumii.
i m

%

. I)eîa cele povestite.In stihurile 18 şi 19, Luca 

'.:?arce la povestirea despre păstori, pe care-i 

pentru a vorbi de impresiunea stârnită de ei. 

Z î  r :  vestit despre efectul produs de comunicarea

- dîr încă n’a spus nimic despre impresiunea pe 

â_ câoătat-o ei. Noi am discutat-o ca un fapt

:?-= ;irâ doar şi poate a trebuit să urmeze odată ce

i .  reni: la peşteră şi au văzut cele de acolo. Se în- 

re- rge că nu numai ei au trebuit să povestească ce 

şraa ei. ci şi Sf. Fecioară a trebuit să le spuie, 

r  îos ? asemenea, ce ştiau ei că li se vestise despre 

rifterei pruncului. Acum, când au aflat toate acestea, 

t . • rîhei sîul spune că s’au întors slăvind şi lăudând 

*: I>- -înezeu de toate câte au auzit şi văzut. Cele

- povestit de aici înainte, au trebuit să fie şi 

-îj^eţite decât cele văzute până acum prin şti-

-tâ n j .  '"ger, pentrucă au avut de adăogat cele

spuse de Maria şi Iosif. Cuvintele lor au trebuit să 

fie cuvinte de laudă şi premărire a puterii lui Dum

nezeu, pentrucă toate acestea se arătau drept lu

crarea mai pre sus de fir.e a lui Dumnezeu între oa

meni şi pentru oameni, %

In chipul acesta, s’au plămădit în acea noapte cele 

întâi cugete de oameni care au cunoscut şi mărtu

risit pe Hristos. Dela dânşii, prin toate greutăţile, 

oastea lor va creşte în curgerea vremii şi ea este în 

creştere până în ziua de azi.

V.

Interpretarea practică
<

Noi oamenii, în foarte dese împrejurări, nu băgăm 

de seamă înlănţuirea lucrurilor. Ne pare rău de ce se 

întâmplă, iar târziu, după ce s’a întâmplat şi vedem 

de departe cum s’au înlănţuit, cu multe pe care atunci 

nu le vedeam, zicem ce bine că s’au întâmplat aşa! 

Vedem că lucrul de care o clipă ne-a părut rău, în 

multe împrejurări a avut urmări bune, pe care nu le 

puteam vedea la plăsmuirea lui dintru început. Atunci 

eşim din scurtimea vederii noastre şi strigăm: Ştie

Dumnezeu ce face 1
\ . *

Tot aşa, privind peste faptul poruncii lui August, 

care urmărea numai afacerile lui pământeşti, pentru 

mai buna întemeiere-a împărăţiei lui şi poate pentru 

trufia lui şi dorul de a avea la îndemână cât mai 

multe-avuţii şi puteri, ne izbeşte gândul că toate 

acestea, în socoteala lui Dumnezeu, mai slujeau la 

ceva : slujeau ca toate să meargă la împlinirea pla

nurilor Lui, dintre care unul era ca Mesia să se nască 

în Betleem. Aşa era proorocia şi aşa trebuia să. se 

întâmple.

Deci şi în această împrejurare trebuie să ne minu

năm de puterea lui Dumnezeu, cum cârmuieşte toate 

de departe. Oamenii îşi fac ale lor, iar ei nu bagă de 

seamă că degetul lui Dumnezeu lucrează între dânşii 

şi întoarce lucrurile cum ei nu gândesc.

Ar putea spune cineva: Dar atunci omul este nu

mai o unealtă şi ce mai putem pretinde despre răs- 

punderea faptei lui, despre meritul sau osânda ei ?

Puterea lui. Dumnezeu aici este,' că toate rămân în
I

picioare nevătămate. Oamenii rămân cu deplinătatea 

puterilor cu care i-a înzestrat Dumnezeu. Ei îşi chib-
• P *

zuiesc faptele lor, sunt răspunzători de ele, dar cu 

toate acestea rămâne destul spaţiu de unde mâna ne

văzută a lui Dumnezeu îşi duce firele Sale şi toate 

merg spre îndeplinirea hotărârilor Sale.

Dumnezeu ştie ce au să facă oamenii. N’are nevoie 

să-i silească a voi într’un fel sau altul, pentrucă să iasă
•  • 

planul Său. Dar ştiind ce vor face ei, având înainte 

această stare de fapt, el. îşi cârmuieşte corabia Sa 

printre ele, aşa că ei rămân cu deplina lor răspundere, 

dar Dumnezeu face că planurile Sale se îndeplinesc în 

potrivire şi în atârnare de faptele lor.

Porunca lui August a slujit în felul acesta pentru 

îndeplinirea urzirilor din vechi ale lui Dumnezeu. 

•Aceasta se bagă de seamă \i\ multe împrejurări, când
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omul e îmboldit să strige cu uimire : Mare eşti Doamne
r

şi minunate sunt lucrurile tale şi niciun cuvânt mi 

este de ajuns spre a spune lauda minunilor tale!

2 pei întâi închinători ai lui lisus au fost păstorii. 

Deşi şi alţii au auzit şi poate apoi chiar şi văzut ce 

au văzut ei, cu toate acestea n’au fost atât de câştigaţi 

ca dânşii pentru simţirea care i-a cuprins. De ce aceasta? 

Din pricină că păstorii erau oamenii simpli, trăind în 

lumea lui Dumnezeu, privind des peste câmpiile Lui 

şi. minunându-se de frumuseţa cerului Lui. Ei nu trăiau 

în amestecătura lumii, unde se încrucişează gânduri 

mărunte de câştig, de înşelăciune, de viaţă plecată spre 

poftele traiului zilnic. Aceasta arată că omul mai apropiat 

de lucrurile lui Dumnezeu, mai străin de umbletele 

flămânde de plăceri ale lumii sunt mai în stare a prinde 

undele Dumne?eirii străbătând lumea aceasta şi de 

dânşii mai degrabă se prind cuvintele sufleteştiindcă 

găsesc în ele terenul pregătit. De aceia sfinţii au căutat 

viaţa mai retrasă, pentrucă acolo unde încetează pof

tele şi zgomotele omului* se aud mai bine graiu- 

rile Domnului. De ce omul e mai pornit la gândire

noaptea? Din pricina ca in ea încetează zgomotele care 

sorb pe om şi-l lasă să plutească în lumea nemărgi

nirii şi a veşniciei, din care se prind mai bine şoaptele 

lui Dumnezeu.

3. Ieslea lui Tisus Hristos s’a făcut cel întâi amvon
♦ i

creştinesc din care se propoveduieşte. Ea spune oa

menilor că lisus a trebuit să se nască acolo, fiindcă 

ei nu l-au primit în casele lor. Şi dacă mulţi se îndu

ioşează auzind aceasta şi gândind că nici atâta primire 

n’a găsit Sf. Sa Mamă care trebuia să nască, să se 

gândească acum câţi din ei fac acelaş lucru, nepri- 

mindu-L în cugetele lor şi ţinându-şi casele lor de

parte de puterea Lui. Caşi atunci, lisus cere găzduire 

în casele creştinilor, căci citim în Apocalipsă: Iată,
y

stau la uşă şi bat; de va auzi cineva şi va deschide

uşaT voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu

(3, 20).

mine

f

4. Mulţi spun că ar vrea să creadă, dar nu pot. 

Omul însă nu poate găşi ce au caută. Păstorii dela

Betleem au căutat şi a-u găsit. Cum au primit vestea, 

s’au dus de au căutat şi' au găsit. Aşa şi. mulţi din 

ceics nu pot crede* dacă yor căuta, vor găsi lucruri de 

care se vor minuna şi se vor încânta cu desfătarea lor. 

Căci zice Psalmiştul; Gustaţi şi vedeţi că bun este 

Domnul (Ps. 33, 8).

Oamenii aud cuvintele credinţei şi stau şi trec pe 

lângă ele cu urechea leneşă şi apoi spun că nu pot 

crede. Dar păstorii îndată s’au sculat şi au alergat să 

vadă şi inima lor eîa deschisă să afle, şi se înţelege 

că inima lor a fost umplută de toate bucuriile.

Credinţa este şi ea o silinţă. Nimic nu se poate avea 

fără un pas înainte al omului care voieşte să aibă 

ceva mai bun. Acel care întârzie şi spune că are el
*

vreme să creadă, se înţelege că va ajunge în starea

de uscăciune pe care nu se mai poate altoi nimic

decât numai ceiace dărâmă, iar nu ce creşte şi e viaţă.

5, Naşterea Mântuitorului a trecut pe lângă Evrei 

fără a o băga de seamă. Câţi sunt aşa care nu văd 

lucrurile mari care se petrec lângă e i! Nu numai oa

meni răzleţi însă, ci şi popoare şi vremuri întregi trec 

pe lângă chemări mari ale lui Dumnezeu, pe lângă 

evenimente din care grăiesc multe şi ele nu cuprind 

Yestirea care li se aduce. Dar vai de popoarele ajunse 

la atâta surzenie sufletească, că ajung la vremuri de

răspântie, la împrejurări grele, din care rasuna mari 

chemări către datorie şi viaţă înaîtă, iar ele trec surde, 

fără a auzi, ca Evreii pe lângă naşterea lui Hristos !

Oare soarta Evrlieor ar fi fost cea pe care o vedem 

azi/dacă ei s’ar fi alipit de Domnul Hristos şi ar fi 

străbătut istoria sub sţeagul lui! Fără îndoială că nu.

Aceasta trebuie să dea de gândit, la toţi, pentrucă 

împrejurările istorice, odată perdute, nu se mai întorc.

Lucrurile credinţei sunt cele din care omul învaţă 

mai mult şi tocmai pe ele le bagă el în seamă mat 

puţin. Numai el are de suferit din aceasta. Crezând că 

se scuteşte ca de un material supărător, neumblând«
pe căile ei, el se duce la învăţători slabi sau^neputin-

de atâtea ori, dacă^l învaţă, îl învaţă căicioşi care 

strâmbe.

Arhţm SCHI BAN.

Ţara sfântă sub domnia civiliza(iunii

Sub domnia turcească, Ţara Sfântă n’a mai fost ţara rodnică 
din vremea Mântuitorului, care*şi lua lemeiuri pentru pildele 
Sale din harnica lucrare a pământului în acea* ţară. Mai târziu, 
toete s'au pustiit. Turcii au ştiut numai să exploateze, dar să 
nu adaoge nimic la starea de progres.

Acum, când Ţara Stântă, cu tot Sionismul este ,încă în mâna 
civilfzaţiunii creştineşti, progresul a şi început şă intre din nou. 
Adminisţrâţiunea engleză a luat îndată măsuri pentru îmbună
tăţirea sănătăţii. Sute de mii de copaci au fost sădiţi, prin care 
fapt se îmbunătăţeşte aieruî, se regulează căderea ploilor, şi 
îmbrăcămintea verde a*pământului ajută mult la creşterea vi

telor. Ciuma şi holera sunt combătute şi o nouă viaţă începe.
Nu tot aşa de iute merge lucrul în îmbunătăţirea sufletească. 

Dar se cheltuiesc şi aici cele mai mari silinţe. Beţia, care bân
tuie cu putere, nu se poate desrădăcina uşor. Dar societatea
Bunilor Templieri şi Uniutiia femeilor din Ierusalim pentru viaţa

cumpătată lucrează în sensul stăvilirii acestei boale şi nu se 
poate să nu aibă şi rezultate. y

Civilizaţiunea e muncă şi îmbunătăţire şi numai ea dă drep
tul la stăpânire. Turcii pretind să mai stăpânească, dar fără 
această îndreptăţire.

A. S.
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Tu eşti încă, în fiecare zi, în mijlocul nostru.

Si tu totdeauna vei fi cu noi...
* . i

Tu vieţueşti în societatea noastră, alături de 

noi. pe pământul care este al tău şi al nostru, 

pe acest pământ care te-a primit, copil, Intre 

copii şi te-a dat judecăţii, între tâlhari; tu vie- 

ţuieşti cu cei vii, pe pământul celor vii pe cari 

tu i-ai iubit, pe cari tu îi iubeşti încă; tu vie

ţueşti o viaţă altfel decât cea omenească pe
*

pământul oamenilor; nevăzut poate de cei ce 

te caută; poate sub înfăţişarea unui sărac care 

capătă pâinea sa şi pe care nimeni nu-1 bagă 

în seamă. Dar iată, a venit vremea când tu tre- 

bue să te arăţi din nou nouă tuturor şi să dai 

acestei generaţiuni un semn netăgăduit şi defi

nitiv. Tu vezi, Iisuse, nevoia noastră; tu vezi 

cât este de mare lipsa noastră; tu nu poţi să 

nu cunoşti, cât e de neîntârziată nevoia noastră, 

cât de grele şi adevărate sunt: lipsa noastră, să- 

răc»a noastră, desperarea noastră; tu şui că mai
i

mult nu putem aştepta ihtervenirea ta, înapo

ierea ta.

Măcar să fie aceasta o scurtă revedere, o ve

nire neaşteptată, numai decât urmată de o des

părţire neaşteptată, numai o apariţie, un fu şi 

dispare, un cuvânt numai de venire, numai un 

cuvânt de plecare, numai un semn, numai o 

prevenire, un fulger pe cer, o mică deschizătură 

a cerului; , o lumină noaptea, o strălucire în 

noapte — o oră numai din vecinicia ta, un sin

gur cuvânt din tăcerea ta.

Noi avem nevoie de tine, de tine numai şi 

de nimeni altul. Singur, tu care ne iubeşti, tu 

poţi avea pentru noi toţi cari suferim mila pe 

care fiecare din noi o dovedeşte pentru sine. 

To poţi, singur, să simţi cât este de mare, ne

sfârşit de mare nevoia de tine în această lume, 

în aceste clipe ale Iumei. Nimeni altul, nici unul 

dintre cei ce trăesc, nici unul dintre cei ce dorm 

. hi desfrâul măririi, nu poate să ne dea nouă
*

ceicr plini de griji, nouă celor scufundaţi în gro- 

xava sărăcie, în cea mai spăimântătoare dintre 

Ktzerîî - acea parte a sufletului, binele, care mân-

tueşte. Toţi au nevoie de tine, chiar cei cari
f r

nu-ţi dau nici o atenţiune; mai mult cei ce-1 

nesocotesc, decât cei care-1 ştiu. înfometatul, 

crede că are lipsă de pâine şi lui i-este foame 

de tine; însetatul, îşi închipue că-i trebue apă 

şî el are sete de tine; bolnavul, are amăgirea 

să dorească sănătatea şi răul său este depărta

rea de tine. Oricine, care în lumea aceasta caută 

binele te caută pe tine — fără a şti — pe tine 

cel ce eşti binele întreg şi desăvârşit; cel care 

în cugetele sale urmăreşte adevărul, te urmă

reşte pe tine, cel ce eşti unicul adevăr demn 

de cunoscut; şi cel care tinde braţele sale la 

pace, le întinde către tine singura pace, în care
%

jf)Ot să odihnească inimile. — Ei te chiamă fără 

a-şi da seama că te cheamă şi strigătul lor este 

nespus mai dureros decât al nostru.

Noi, nu chemăm numele tău pentru deşertă

ciunea de a vedea faţa ta, cum o văzură Gali-
I

leenii şi Iudeii, nici pentru bucuria ce am avea 

văzând ochii tăi, nici cu trufia nebunească de 

a te înduioşa prin umila noastră rugăciune. Koi 

nu cerem, venirea ta cea mare pe slava cereas

că, nici strălucirea Schimbării tale la faţă je 

Tabor, nici trompetele îngerilor şi toată măreţia 

ceremoniei zilei celei de apoi. Noi suntem, tu 

ştii, aşa de umili, cu toată îngâmfarea noastră 

gălăgioasă! Noi nu voim altceva decât pe tine, 

persoana ta, bietul tău trup sfâşiat, în cămaşa 

sa de sărman lucrător. Noi vrem să vedem acei 

ochi cari pătrund trupul, cari tămăduesc când 

ei rănesc cu întărâtarea lor, cari fac să sânge

reze când privesc cu iubire. Şi noi voim să în

ţelegem vocea ta care spăimântă pe demoni şi 

desmiardă pe copilaşi.

Tu ştii cât este de mare, în acest timp ce 

petrecem, nevoia de primirea ta, de cuvântul 

tău. Tu şţii bine că numai o privire a ta poate 

să trezească sufletele noastre, că glasul tău poate 

să ne tragă din mocirla mizeriei noa'Stre fârâ 

seamăn; tu ştii prea bine, tu ştii neasemănat mai 

adânc decât noi, că prezenţa ta- se cere numai 

decât în vremea aceasta care nu te cunoaşte
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Tu ai venit, prima dată pentru a ne mântui; 

tu te născuşi pentru a mântui; tu vorbişi pen

tru a mântui; tu te răstignişi pentru a mântui: 

lucrul tău, opera ta, misiunea ta, viaţa ta este:
« "

de a mântui. Şi noi avem astăzi în aceste zile 

posomorâte şi rele, în aceştj ani cari sunt o 

o înlăţuire de groază şi durere, noi avem ne

voie — fără întârziere — să fim mântuiţi.
/

Dacă tu ai fi un Dumnezeu/gelos şi iute, un . 

Dumnezeu care ţine necaz, un Dumnezeu răz

bunător, un Dumnezeu numai drept, tu n’ai pri

mi rugăciunea noastră. Tot râul ce putea să-ţi 

facă oamenii — mai mult după moartea ta de 

cât în vremea vieţii tale — ei ţi l-au făcut. Mi

lioane de Iuda te-au sărutat, după ce te-au vân-
0

dut şi nu o singură dată şi nu pentru treizeci 

de arginţi numai; legiuni de farisei şi de Caiafa 

te-au judecat făcător de rele, demn de cruce; 

şi de miloane de ori cugetul lor te-a crucificat; 

o nenumărată mulţime de ticăloşi te pălmueşte 

şi te scuipă in faţă; slugile, lacheii şi soldaţii 

celor ce deţin pe nedrept bani şi putere, ţi-au 

sfâşiat spatele şi ţi-au sângerat fruntea; mii' de 

Pilaţi— îmbrăcaţi în negru sau în roşu, abia eşiţi 

dela baie, pieptănaţi, raşi şi parfumaţi cu unsori, 

te-au dat de mii de ori în seama călăilor, după 

ce recunoscură nevinovăţia ta; nenumărate guri 

duhnind de vin au cerut libertatea tâlharilor răs- 

vrătitori, criminalilor, asasinilor recunoscuţi, pen

tru ca să fii tu târât la Calvar şi fixat pe lemn 

cu cuele lor pe care le-a fabricat frica şi pe 

care le-a nituit ura.

Dar tu ai iertat toate şi pentru totdeauna. Tu 

ştii, tu care ai trăit între noi, fondul firii noas-
I

tre nenorocite. Noi suntem frunze în vânt; noi 

suntem călăii noştri înşine; un neam bastard 

(nelegitim — din flori) de lepădături svârcolin- 

du-se în rău ca beţivul în vărsăturile lui sau ca 

leprosul în puroiul lui. Noi te-am isgonit pen

trucă tu erai prea curat faţă de noi. Noi te-am 

condamnat pentrucă tu erai condamnarea vieţii 

noastre. Tu ai zis despre tine: «Eu am locuit
m

în mijlocul lumii, şi m’am descoperit lor în trup

şi i-am găsit pe toţi beţi şi nici unul dintre ei

nu eră însetat şi inima mea sufere pentru fiii

oamenilor, pentrucă ei sunt orbi în inimile lor».

Toate generaţiunile sunt la fel cu aceea ce te-a

răstignit şi în orice chip ai veni, ele nu te pri
mesc: «Ele se aseamănă cu copiii ce şed pe 
piaţă şi cari strigă tovarăşilor lor: noi v’am cân-

tat din fluer şi voi n'aţi jucat, noi v’am cântat 

de jale şi voi n'aţi plâns». Astfel am făcut noi 

în timp de şaizeci de generaţiuni.

Astăzi oamenii sunt mult mai beţi ca atunci, 

dar mult mai însetaţi. Nici o vreme, mai mult 

decât a voastră, n’a dat dovadă de setea sfâ

şietoare de o mântuire suprafirească. In nici un 

timp mârşăvia, n’a fost aşa de mârşavă, ustu

rimea aşa de arzătoare. Pământul este un iad 

luminat numai din îngăduinţă de luminătorii ce

reşti. Oamenii s’au scufundat într’o mocirlă de 

murdării şi lacrimi,, din care ei se ivesc când
*

şi când, desfiguraţi şi furioşi, gata să se arunce 

în sânge, cu speranţa că se pot spăla de acea 

mocirlă. Iată sfârşitul — de curând al uneia din 

aceste fioroase spălări : după nemărginita deci

mare, ei s’au reîntors deja în mocirla lor scâr- 

navă. Ciumele au venit după războaie, cutre

murele de pământ după ciumă ; atâţia oamsn* 

câţi ar fi trebuit odinioară să populeze o îm

părăţie, putrezesc ;— cârd nemărginit de cadavre

— sub o manta subţire de pământ viermănos. 

Şi cu toate acestea, ca şi cum toţi aceşti morţi 

nu fură decât o primă arvună din distrugerea 

universală, ei continuă a se omorâ şi a omorâ.
* •

— Naţiunile bogate condamnă la foame pe cele 

sărace; răzvrătiţii omoară pe stăpânii lor de ieri; 

stăpânii fac să fie, ucişi răzvrătiţii de mercenarii 

(om, în sluja cuiva, cu plată) lor; directori noi,
I * f

profitând de ruina tuturor sistemelor şi tuturor

regimurilor, conduc naţiuni întregi la foame, la
i

la carnagiu, la nimicire.

,w Iubirea bestială a fiecăruia de sine, a fiecărei
*  •  L

clase de ea .însăşi, a fiecărui popor de sine nu

mai, este încă mult mai oarbă şi mult mai exce

sivă după aceşti ani în cari ura acoperi pă- 

mântui cu oseminte. Iubirea de sine, după ne

norocirea universală şi comună, a însutiţ ura: 

ura celor mici contra celor mari, a nemulţu

miţilor contra celor ce se tem de siguranţa stării
I

lor, a celor ce servesc contra stăpânilor lor în 

dependenţă şi ei de alţii, a grupelor (partidelor)
>

ambiţioase, contra. partidelor decăzute, a rase

lor dominante contra raselor vasale, a popoare-
4

lor de sub jug contra poparelor care le subjugă.

Grija cea mare de a avea mult, a dat naştere

celor de neapărata trebuinţă. Marea dorinţă de

plăcere, a ajuns un chin; pasiunea de libertate 
a îngreuiat piedicile.

In aceşti din urmă ani, speţa umană, care
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deja se svârcolea în delirul a sute de fierbin- 

. a ajuns nebună. Lumea întreagă răsună detel

ş;

edificiilor ce se năruesc; columnele se 

i-£-nolesc în noroiu; munţii chiar prăvălesc din 

ca mea lor avalanşe de piatră pentru ca tot pă

mântul să se transforme într’o câmpie netedă 

necurată. Acei cari rămăseseră nepătaţi în 

pacea simplităţii, au fost smulşi cu forţa din ţa- 

r.nele lor înţelenite, au fost târâţî în învălmă- 

şeala oraşelor, către pângăriciune şi durere.

Pretutindeni haosul; un vârtej fără ţintă, o 

fierbere ce molipseşte aerul, o nelinişte nesa- 

tisfăcută cu nimic şi nici de ea însăşi. Oamenii, 

beţi de toate patimile, sunt consumaţi de pofta 

de a face rău: şi ei nu se desbară de această ̂ # 
patimă, fără glorie, de a fi căutat moartea, în 

toate chipurile. Substanţele extaziarite şi exci

tante, plăcerile sensuale cari mistuesc fără a să- 

tura, alcoolul, jocul, armele, distrug cu miile în 

fiecare zi pe supravieţuitorii decimărilor obliga

torii (răsboiul, ciuma, cutremurul).

Timp de 4 ani întregi, lumea fu acoperită 

cu sânge pentru a hotărâ cine să aibă cea mai
« _ 

mare ţară, cei mai mulţi bani în punga sa. Slu-

este de preţ, pe pământul în fine eliberat de 

cer, decât aurul, sau ceea ce se dobândeşte cu 

preţul aurului.

In această perdere a puterilor morale, toate 

cjredinţele, slăbesc şi dispar. O singură reli- 

giune stăpâneşte lumea ̂  cea care recunoaşte 

suprema treime: Wotan1), Mamona2) şi Priap3). 

Forţa care are ca simbol sabia şi ca templu
*

cazarma; Bogăţia, care are ca simbol aurul şi 

ca templu punga; Trupul, care are ca simbol 

pe Phallus şi ca templu bordelul (local de des- 

frâu). Astfel este religiunea stăpânitoare pe pă

mânt, practicată, dacă nu .mărturisită, de toţi 

vieţuitorii. Familia trainică de altădată se des

face, căsătoria este distrusă de adulter şi biga

mie; a avea copii pare multora o nenorocire 

ce trebue evitată prin toate fraudele şi prin a- 

vorturi cu bună ştiinţă; pofta trupului ia locul

ei şiiubirii naturale; sodomia are panigiriştii 

lupanarele ei; cocotele publice şi clandestine 

guvernează o gloată imensă de degeneraţi şi 

sifilitici.

Nu mai este bună nici forma monarhică de 

stat, nici cea republicană. Orice regim nu este

gile M am onei au trimis pe Caliban1) în ne- . decât spoială şi prefăcătorie. Plutocraţia şi De-

sfârşite scorburi, ca să se facă mai bogaţi şi să
, 4

sârâciască pe duşmanii lor. Dar această spăi- 

raântătoare încercare n’a folosit nimănui. Mai 

sărac, mai înfometat ca înainte, fiecare popor 

a revenit la picioarele de mocirlă ale zeului Ne

goţul, pentru a-i sacrifica pacea sa proprie ş 

viaţa aproapelui. Mai mult încă ca altă dată 

sfintele Afaceri, divina Monetă, neliniştesc pe 

oameni. Cine are puţin, vrea mult; cine are mult, 

vrea mai mult; cine are prea mult vrea totul

magogia, surori în spirit, tinzând la aceiaş ţintă, 

servite de o plătită mediocritate, îşi dispută 

stăpânirea peste hoardele de răzvătiţi, în timp 

ce peste una şi cealaltă din partidele faţă în 

faţă, Coprocaţia, realitatea de fapt şi netăgă

duită, a supus ce este sus celui de jos, calitatea 

cantităţii, spiritul noroiului.
e

Tu ştii aceasta, Christoase Iisuse, tu vezi c’a 

sosit plinirea vrem ei şi că această lume nu mai 

merită alta decât a fi pedepsită cu un potop

Dedaţi la risipa anilor de nesaţiu, cei ma de foc, sau mântuită prin mijlocirea ta. Singură

cumpătaţi au devenit lacomi, cei resemnaţi, vic- 

eni ; cei mai cinstiţi s’au dedat la furt, cei ma; 

căşti, la trafic nepermis. Sub numele de comerţ 

se practică cămătăria, sub firhia marei industrii, 

■oţia şi tâlhărie pe mare şi uscat. Falşificatori 

?: delapidatori, au în pază banul public şi, frauda 

este regulă în cercul lor. Hoţii, singurii rămaşi 

să ia seama de justiţie, nu economisesc ma* 

Tiuit ca aceiaşi hoţi. Strădania de bogăţie a pî- 

ronit în toate capetele socotinţa, că nimic nu

Un personagiu fantastic pe care Shakespeare îl introduce in 

t î i  sa Furtuna. Caliban—spirit monstru— este personificarea 

?bitoc obligat a se supune unei put«ri superioare, contra 

I r »  e tnereu revoltat (Petit Larousse illustrâ pg. 1198).

Biserica ta, se iveşte încă pe oceanul furios şi 

cleios al lumii, reîntărită prin asalturi, mărită 

prin schisme, întinerită de veacuri. Dar tu care 

o asişti cu spiritul tău, tu ştii câţi şi câţi din

aceia chiar cari se nasc în ea, trăiesc fără de

legea ei.

Tu ai zis: «Dacă cineva este singur, eu'Sunt

cu el. Cel ce mişcă piatra mă va afla, cu cel
ce sparge lemne în pădure sunt şi eu acolo».

*%
l) Zeul războiului la Germani. *) Zeul bogăţiei — banului. *) Zeu* 

grădinilor şi viilor (petreceri, beţii) la Greci Fallus =  viţa, era una 
din emblemele lui Dionisos al Grecilor, zeul vieţii impulsive. O 
foaie de viţă de vie, acoperind partea pudică a unui nud, înfăţişa 
pe zeu, ca al viei, veseliei De aci, fallus luat în locul organelor 
generatorii. Şi în clasele decăzute moraliceşte circulă asemenea 
«fallus» ce revoltă un suflet curat.
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Dar pentru a te descoperi sub piatră sau hi al ̂ -desperărei | noastre, a) amărăctunei noastre.

pădure, trebue voinţa de a te căuta şi capaci- Sufletele lor le-au invocat în puterea nevino-

tate de a te cunoaşte. Astăzi însă, cea mai mare văţiei, ale noastre strigă către tine din pro/unda

parte din̂  oameni nu voiesc a te afla, nu ştiu 

a te găsi. Dacă tu nu pui mâna ta pe capul

noastră slăbiciune fără vreun
*  »  •

sprijin, 
> *

Dacă tu

potolişi extazul lor, pentruce n’ai răspunde la
*

Jor, dacă tu nu Iaci să înţeleagă glasul tău în plângerile noastre? N’ai zis tu, că ai venit pen

tru cei bolnavi şi nu pentru cei sănătoşi ? Nici 

. odată ca astăzi mesajul tău n’a fost aşa de ne-

posedă pe tine, nu se posedă el. Noi te rugăm cesar, niciodată n’a fost el aşa de uitat şi des-

deci, Christoase, noi renegaţii, ceP vinovaţi, noi preţuit ca acum. Domnia satanei a ajjtins în floa-

cei născuţi fără de vreme, noi cari ne aducem rea ei, şi mântuirea pe care o caută toţi pe dibuite

iriima lor, ei vor continua a cerceta de sine, 

dar fără a se află — căci nimeni — dacă nu te

aminte încă de tine, şi ne silim a trăi ca tine,
l

cu toate că mereu prea departe de tine, noi 

cei depe urmă, disperaţii, scăpaţi din primejdii

nu poate fi decât în împărăţia ta.

Marea încercare atinge sfârşitul ei. Oamenii 

depărtându-se din Evanghelie au dat de amă-

şi furtuni, noi te rugăm a te coborî încă odată răciune şi moarte. Mai mult ca o promisiune)

între oamenii cei ce te omorâră, şi cari te o- 

moară în fiecare zi, pentru a ne da tuturor, 

celor omorîţi în întunerec, lumină adevăratei 

vieţi. i

De mai multe ori după înviere, tu te-ai ară

tat celor vii. Celor ce credeau că te urăsc,
t

celor ce te iubiseră, chiar dacă tu n’ai fi fost 

fiul lui Dumnezeu, tu ai arătat faţa ta şi glasul 

tău le-a vorbit lor. Asceţii în deşerturile lor, 

chinoviţii, sfinţii te văzură şi te auziră, şi de 

atunci ei nu cerură altă favoare decât moartea
~  *  

spre a se uni cu tine. Tu tuşi lumină şi cuvânt 

pe cărarea lui Pavel, foc şi sânge în caverna 

lui Francisc, iubire desperată şi perfectă în ce

lulele Caterinei şi Terezei. Tu întoarce-te pentru 

unul ] n’ai să te întorci pentru toţi ? Sfinţii au 

meritat să te vadă, din dreptul speranţei lor 

pasionate; noi, pedepsiţi, noi invocăm pe cel

mai mult ca o ameninţare, aceasta s’a adeverit. 

Noi n’avem* noi cei disperaţi, decât speranţa 

întoarcerii tale. Dacă tu nu vii să trezeşti pe 

cei ce dorm stârciţi în mocirla infernală, înseam

nă că pedeapsa îţi pare încă prea mică, prea 

uşoară pentru trădarea noastră, şi că tu nu 

vreai să schimbi nimic din orânduirea legilor 

tale. Şi ca voinţa ta să se facă acum şi tot-
v

deauna pe pământ şi în cer.
' £

Dar noi, cei din utmă, noi te aşteptăm. Noi te

vom aşteptă în fiecare zi, înciuda nevredniciei

noastre şi contra oricărui imposibil. Şi toată iuĵ i-

rea pe care o'vom putea scoate din inimile noastre

pustiite, va fi a ta, Crucificatule, care fuseşi

chinuit pentru dragostea de noi şi acum noi

chinuiţi de toată puterea neîmpăcatei tale iubiri.
Tradus de

%

P r. C. D iaconescu.
*

Bucureşti.

{ ‘

PRACTICA RUSĂ A LEGATURILOR DINTRE CELE DOUA PUTERI: LUMEASCA SI SPIRITUALA
După cum am spus, în numărul din trecut 

a- revistei noastre, acum trecem la practica le

găturilor reprezentanţilor puterii lumeşti cu re- 

prezentanţii puterii spirituale. Aceasta practică 

era foarte diferită. Nefiind stabilită prin legi, 

era era legată de diversitatea caracterelor per

soanelor, cari erau în joc şi de convingerile lor 

politice. Principii şi episcopii'nu erau totdeauna 

în legături de înţelegere, iubire şi pace; une

ori lucrul mergea până la luptă, care lua forme 

foarte aspre. Toţuşi manifestarea externă a sen

timentului de respect şi cinstire a principiilor

faţă de demnitarii duhovniceşti formează trăsă-
i

tura obişnuită şi atotstăpânitoare a anticităţei 

ruse. '

Reprezentantului suprem al autorităţei biseri

ceşti, de obicei, i se dâ din partea principilor 

cel mai înalt titlu din vechime, i se atribuia de

numirea de «iată», «părinte». Gramatele cu cu

prins de tratate, cari se dau de către principi

se începeau astfel: < Cu binecuvântarea părinte-
%  \

lui nostru mitropolitul (numele)......». Si mitro-
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poliţii, din partea lor, numiau în gramatele lor 

pe principi «/«». Mitropolitul Iona în epistola 

sa către episcopul Novgorodului, Eftimie, nu

meşte pe marele principe: «sânom năşim» (fiul 

nostru). Astfel, după înţelesul cinstei în veacul 

al XV-lea, marele principe era prin cinste şi 

respect nu numai mai jos de cât mitropolitul, 

ci inferior şi arhiepiscopului Novgorodului, cel 

puţin din punctul de vedere al mitropolitului 

Iona. Stăpânitorul lumesc ca fiu resptctuos, slu- 

jia mitropolitului la masă în acele zile când 

mitropolitul mânca la el. Acest obicei trece şi  ̂

în veacul al XVII-lea. Ţaral moscovit, Alexeî 

Mihailovicî, aducea însuşi mâncarea şi camilafca 

la masa, care urmă după vre*o panahidă şi
'

conducea asinul patriarhului în Sâmbăta Flori

ilor. Prescripţiile talse din «Cununa lui Cons

tantin» au găsit la Ruşi un teren primitor.

In virtutea însemnatei răspândiri, în vechea
\

societate rusă, a ideei despre întâietatea mona

hismului în faţa oamenilor profani şi despre ma

rea uşurinţă cir care se poate dobândi mântui

rea veşnică pentru cinul călugăresc, principii res

pectau în chip deosebit pe monahi. Avem ca*
i

zuri când principii au primit cViul monahal în 

ultimele clipe ale vieţei lor. Marele principe de 

Kiev, Rostislav Mstislavicî, înştiinţează pe egu

menul Policarp despre dorinţa sa de a se tunde
N»

în monahism; principele de Suzdalî, Constantin
/

Vasilievicî, a murit «fiind întru călugări şi shi- 

ma monahală*; deasemenea a primit shima mo

nahală înaintea morţei şi marele principe de 

Moscova, Vasile Ivanovicî. Marele principe a 

presimţit, că se vor găsi şi duşmani, cari să 

nu-i dea voie să se tundă în monahism şi pen

tru aceasta cu câteva zile înainte de-a muri a

spus mitropolitului Daniil: *-Dacă nu-mi vor
/

dă voie să mă tund în călugărie, atunci să pu

neţi pe mine mort o haină neagră, căci,aceasta 

a fost de mult dorinţa mea*. Temerea principe

lui nu a fost zadarnică. Săvârşirei acestei rân- 
dueli s’a opus principele de Stareţki, Andrei 
Ivanovicî, -fratele stăpânitorului răposat, şi boerul 
Mihail Semenovicî Voronţov. Nici după ceartă 
nu s’a putut săvârşi tunderea; singurul lucru ce 
l’au putut face că i-au acoperit trupul cu o haină 
neagră călugărească.

Chiar şi Ioan cel groaznic recunoştea întâe- 
tatea monahilor şi era însetat după învăţătura 
lor; în epistola sa câtre egumenul mănăstirei 
Kirilo-bielozerskil scria:

JSA „  269
y _________________________________ _________________________ ________  »

„Eu nu sunt vrednic să mă numeso fratele vostru, ci după 

cuvântul îngerului, faceţi mă ca pe un năimit dintre voi! 

Pentru aceasta cad la picioarele voastre şi cer milă. Căci 

este scris: lumina călugărilor sunt îngerii, —  iar lumina

mirenilor sunt călugării. Caci vouă vi se cuvine, — cari
\

sunteţi stăpânitorii noştri,—  ca şi pe noi rătăciţii întru 

întunericul mândriei şi^în umbra morţii... ... să ne lu

minaţi....,w.
<

înaintea morţei şi ţarul Ioan a găsit că-i de 

nevoie să se tundă în monahism. El a fost în

mormântat sub numele de fratele Ioan.1)

Ca o urmare firească a acestor legături dintre 

principi şi cinul călugăresc este faptul că prin

cipii însuşi rugau pe călugări ca să le dea sfa

turi şi le primau toate îndemnurile în chestiuni 

curat lumeşti, în legătură cu războiul sau cu 

pacea. De la sfârşitul secolului al XlV-lea ne-a 

rămas o epistolă a egumenului mânăstirei Bie- 

lozerskil, Chirii, către marele principe, Vasile 

Dimitrievicî. Din aceasta epistolă aflăm că însuşi 

principele s’a adresat către .egumen «.cu rugăciu

nea» pentru ca să i se dea un sfat. Iată cum 

vorbeşte despre aceasta prea cuviosul Chirii:

*,Tu, Doamne, mare principe al întregului pământ rus, 

smerindu-te, trimeţi la mine păcătosul, pătimaşul şi ne* 

vrednicul..... şi de la o aşa mare slavă a lumei acesteia 

te ai plecat prin smerenie către sărăcia noastră.... rugă

ciune trimeţi către mine, care nu pot să mă rog nici lui 

Dumnezeu nici pentru păcatele noastreu.

Rugăciunea, însă, a marelui principe nu a a- 

juns până la noi, dar din răspunsul lui Chirii 

aflăm, că ea privia nu numai păcatele, ci şi le

găturile princiare reciproce, pentru că poate şi 

în aceste legături erau anumite păcate. Chirii 

găseşte nevoie să atingă aceste legături şi să 

dea marelui principe următoarea învăţătură:
^Auzit am, doamne şi mare principe, că mare turbur&re 

este între tine şi rudele tale, principii de Suzdalî. Tu, doam

ne, iţi spui adevărul tău, şi ei >̂e al lor, şi din această 

pricină între voi ca creştini se face mare vărsare de sânge. 

Priveşte şi judecă cu dreptate unde este adevărul, caşi 

cum nici n’ai fi în chestiune.^ Dacă ei, doamne, vor veni 

şi ţi se vor închina, atunci dărueşte după mila ta. Am 

auzit, doamne, că ei au fost la tine, cerându-ţi să-i ajuţi, 

şi tu i-ai întors nemiluiţiw.

Din ultimele rânduri se poate vedea şi o 

oarecare certare pentru nedreapta purtare a lui 

Vasile Dimitrievicî,

Mitropoliţii dau învăţături principilor şi atunci, 

când nu le cereau, iar principii se supuneau cu 

smerenie acestor învăţături şi le mulţumiau chiar

1) Macarie, VI pag. 314, (în ruseşte).
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pentru ele. Pildă pentru aceasta dă chiar ţarul 

Ivan Vasilievicl. Pe când se afla în campania 

contra oraşului Cazani, mitropolitul Macarie i-a 

scris o epistolă, în care nu numai că roagă pe 

Dumnezeu să-i ajute să biruiască şi să supună 

pe vrăjmaşi în numele lui Hristos, ci spune că 

lui i se cade «să se poarte bine, vitejeşte şi băr~

jurământul, că vor respecta condiţiunile stabilite 

în acel tratat. Pe calea aceasta episcopii deve- 

niau păzitorii păcei în vechiul pământ rusesc. 

In ceia ce priveşte coprinsul tratatelor nu avem 

nici o dovadă cum că episcopii şi-ar ti Introdus 

vreo părere a lor. Tratatele se întăriau totdea

una prin jurământ, oricine ar fi fost persoanele

băteşte< şi să petreacă *în curăţie, smerenie, în- cari le încheiau şi în orice legătură de rudenie

ţelepciune, pocăinţă şi în celelalte virtuţi». *Căci 

mulţi drepţi — adaugă mitropolitul — fiind  taţi, 

puternici, viteji şi sfinţi, din pricina mândriei şi 

beţiei au căzut» şi aduce ca exemplu pe dreptul 

Noe şi Lot, cum ei, când au căzut, şi alte pilde 

instructive din Vechiul şi noul Testament. »Ori 

cât de mare ai fi, lotuşi fii smerit, învăţa mitro

politul pe ţar, aduţi aminte pe cel ce a spus: 

in slavă f ii smerit, la întristare înţelept, şi iarăşi 

aduţi aminte, o ţare, cuvântul evangheliei Mân

tuitorului, că cel ce se înalţă, se smereşte■ iar 

cel ie se smereşte se înalţă*. Cu toate aceste a- 

luziuni transparente la viaţa dezordonată a ţa

rului în vremea campaniei, Ivan Vasilievicl a 

mulţumit mitropolitului pentru «luminatele lui 

cuvinte» şi pentru rugăciunile sale.

O asemenea înaltă situaţie a autorităţilor spi

rituale le dâ posibilitatea să influenţeze într’o 

măsură însemnată asupra chestiunilor sociale ale 

vechei Rusii şi în adevăr influenţau. Noi ştim 

deja că Sf. Vladimir a chemat pe episcopi la 

sfat în chestiuni sociale de chivernisire a statu

lui şi el le*a urmat hotărârile. S'atutul lui bise

ricesc a fost alcătuit după voinţa şi indicaţiuni- 

le episcopiior; în acest chip a apărut legea care 

a condus lumea rusă până în a doua jumătate

a veacului al XVII-lea. Din istoria legăturilor
\

principatelor ruse ştim cât de nesigură era soarta 

acestor vechi principate. Principii spuneau: «pa

cea va fi. numai până la luptă, iar lupta până 

la pace; ne vom înţelege sau prin pace sau prin 

război» şi ei treceau foarte uşor de la starea 

de pace la cea de război. In această luptă zil

nică a principilor, autorităţile spirituale luau 

parte activă, parte prin rugăciunea părţilor in

teresate, parte din iniţiativă proprie. Această 

participare se manifesta sub cele fnai variate 

forme.

Episcopii erau atraşi, de obiceiu, de principi

la încheierea vreunui tratat între dânşii. Acţiu
nea lor consta în faptul că le binecuvânta tra
tatul de pace şi aducea pe principi să depună

s’ar fi aflat ele. Prin jurământul principilor şi 

prin binecuvântarea episcopiior, se întăria orice 

pace; în cazul când jurământul era călcat, atunci 

persoana care săvârşia aceasta, era dată anate- 

mei sau era excomunicată din biserică. In 1146 

principii din Cernigov, Davidovicii, s’au supus

Olgovicilor, lui Igor şi Sfeatoslav. Aduşi Inain-
t

tea crucei pentru jurământ, episcopul de Cer- 

nigov, Onufrie, s’a adresat presviterilor săi cu 

aceste cuvinte:
„Dacă va călca cineva acest jurământ va fi blestemat 

de c&tre cele 12 praznice împărăteşti".

In acest chip, episcopii au devenit judecăto

rii necesari ai principilor în ,ceia ce priveşte 

observarea cu stricteţe a condiţiunilor puse în 

tratatele de pace. Mai ştim că se întâlnesc foarte 

des călcări de tratate de pace. Pentru această 

pricină, avem şi cazuri qând se aplica pedeapsa 

spirituală acelor principi, cari călcau îndatoririle 

prevăzute de tratate. Nu arareori se întâlnesc 

cazuri când autorităţile spirituale treceau peste 

ele printr’o adâncă tăcere, fiindcă, probabil, nu 

se putea găsi vinovatul. Erau şi cazuri când a- 

ceste autorităţi arătau urmările călcărei jură

mântului. In practica aceasta existau două di

recţiuni. Unii credeau că făgăduinţa dată prin 

jurământ trebuie îndeplinită în orice caz şi că, 

călcarea ar însemea lepădarea de Dumnezeu.

„Mai bine ar fi să mori trupeşte, scria patriarhul ecu

menic Pilotei principelui de Tver, Mihail, de cât călcându-1 

să mori sufleteşte şi să trăeşti trupeşte11.

De aceiaş părere era şi egumenul de la Pe-
i  •

cersca, Policarp, care a primit pe principale 

Rostislav, «stând întru jurământ*. Se întâlnesc 

şi principi, cari la ademenitoarele făgăduinţe de 

a eşi din jurământ, răspundeau prin retuz, zi

când : că ocu sufletul' nu putem să ne jucăm*.

Ca o neapărată urmare a acestei păreri avem
t

excomunicarea din biserică a acelor principi, cari 

au eşit din jurământul lor. Sunt cazuri destul de 

dese pe cari le întâlnim în istoria bisericească 

şi civilă rusă. Mitropolitul AlexeI a rostit exco
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municarea contra marelui principe de Smolensc, 

Sveatoslav şi a multor altor principi ruşi, cari 

nu şi-au îndeplinit obligaţiunile din tratatul în

cheiat cu Dimitrie Ivanovici, după care ei erau 

datori să-i ajute în lupta împotriva principelui 

lituan, Olgherd. Această excomunicare a fost 

confirmată şi de patriarhul ecumenic, Filotei. 

Mitropolitul Iona cu întreg clerul a excomunicat 

pe principele Dimitrie Iurievicî pentru călcarea 

tratatului faţă de marele principe Vasile Va- 

siiievicî.

Dar alături cu această părere s’a mai emis, 

cu privire la călcarea jurământului, şi o altă pă

rere. Câţiva dintre părinţi au găsit că mai bine 

este a călca un jurământ de cât a vărsa sânge 

creştin. Astfel cugeta egumenul mânăstirei Sf. 

Andrei,' Grigorie, şi tot soborul iereilor, adunat 

în anul 1128, tot astfel gândia şi mitropdlitul 

Nichifor. Dacă din respectarea unui tratat putea 

să izbucniască un război, atunci clerul, care îşi 

însuşise părerea din urmă cu privire la călcarea 

jurământului, sfătuia pe principe să nu înceapă 

războiul şi pentru împăcarea conştiinţei lui îşi 

lua el asupra Iui păcatul călcărei jurământului. 

Ţinta aceasta nu totdeauna se atingea. Despre 

principele MstislavicI, care îşi călcase jurămân-
«

tul cu privire la sfatul soborului iereilor locali, 

letopiseţul zice: că el «<z plâns în toate zilele 

vieţii lui». Din secolul al XlV-lea, în interesele
I

puterei autorităţei stăpânilor ţ moscoviţi, care se
«

întăria din ce în ce mai mul£, această liberare
/

a principilor de făgăduinţele făcute prin jură

mânt devine o manifestare obişnuită. Unul şi a- 

celaş episcop binecuvintează alianţa unui prin- 

cipe independent cu marele principe moscovit şi 

apoi liberează pe acest principe independent de 

toate făgăduinţele făcute prin jurământ, pe care 

le luase asupra sa mai înainte, pronunţă în a- 

celaş timp excomunicarea împotriva principilor, 

cari nu şi-au îndeplinit făgăduinţele faţă de ma

rele principe moscovit. In acest caz episcopii 

ruşi serviau ca o esenţială susţinere stăpânito-
V

rilor moscoviţi, deşi lucrează în neconformitate 

cu dreapta părere asupra necălcărei unei făgă

duinţe prin jurământ.

Dar episcopii nu . numai că observă păzirea

pâcei deja existente, ei participă în chip activ 
aumai la stabilirea păcei, înclinând spre ea 
părţile împricinate. Să aducem câteva pilde :

In anul 1136, în timpul stăpânirei lui Iaro-

polc, în Chiev, a izbucnit război între fraţii Vld- 

dimirovicî şi principii de Cernigov, Olgovici, că

rora Iaropolc nu a voit să le facă nicio con

cesie. Cu toate că toţi Vladimirovicii operau 

împreună şi lui Iaropolc îi ajutau Veaceslav, Iuri 

şi Andrei, ei au suferit înfrângere şi au fost si

liţi să se ascundă în oraşele lor. Negocierile de 

pace începute nu au dus la niciun rezultat bun. 

Atunci se amestecă în chestiunea aceasta şi mi

tropolitul Mihail. El î̂ncepu,, după expresiunea 

letopiseţului, să meargă cu crucea între protiv- 

nici şi reuşi să încline pe Iaropolc către concesii».

Iaropolc a dat Olgovicilor tot ceia ce ei doriseră. 

Pacea fu încheiată împotriva sfatului fraţilor şi 

a tuturor sfătuitorilor lumeşti, dar conform po-
%

runcei evanghelice: iubiţi pe duşmanii voştri, 

mitropolitul a mers cu crucea nu în zadar, căci 

pacea fu încheiată după îndemnul lui.

In anul 1138, după moartea lui Iaropolc, scau

nul chievean fu ocupat de fratele lui, Veaceslav. 

Mitropolitul Mihail întâmpină pe principe cu 

cinste şi-l aşează pe tronul străbunului său, Ia- 

roslav. Dar cu aceasta nu a putut să se împace 

duşmanul lui Iaropolc, Vsevolod Olgovici de Cer

nigov. Mitropolitul «i-a smerit şi a confirmai a- 

ceasta prin jurământ» după cum vorbeşte leto

piseţul. Această împăcare a părţilor înduşmămte 

a constat în aceia că mitropolitul a convins pe 

Veaceslav să cedeze Chievul deja ocupat de el,
$

întreprinzătorului Vsevold.-Mitropolitul făcu aceas

ta cu toate că cu câteva zile mai înainte însuşi 

eşise întru întâmpinarea lui Vsevold, aşezându-1
<

pe tron. Mitropolitul înţelegea bine, că Veace

slav nu va putea să biruiască pe Vsevold, si 

pentru aceasta l-a convifis să renunţe la stăpâ

nirea pe care deja pusese mâna.

In anul 1226 Iurie VsevolodovicI cu nepoţii 

săi s’a îndreptat să ajute principelui de Cerni

gov, Mihail VsevolodovicI, în războiul lui contra 

Iui Oleg, principele de Curse, dar *după chibzu

inţă dumnezeiască s’a întâmplat să fie aici mi-
t

tropolitul Chirii.... şi a făcut pace....*

La anul 1296 în letopiseţul «Troiţchii» citim:

rŞi a fost ură între principii: Andrei, marele principe, 

Ivan, principele de Pereialav, Daniil principele de Moscova 
» •

[ihail de Tver, şi-i uni întru iubire vlădica Sim»n şi 

vl&dica Izmailow.

La anul 1301 citim .

„Luptatu-s’au Ivan principele, cu Constantin, şi i-a s e- 

rit vlădica Simeonu.
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In. anul 1329 hanul Ordei de aur a cerut dela
m

Ivan Danilovici Calita să predea pe principele 

de Tver, Alexandru Mihailovici, care îşi găsise 

adăpost în oraşul liber, Pscov. Marele principe 

îi trimise soli cu invitarea să vie la ordă. Dar 

locuitorii din Pscov s’au împotrivit plecărei prin

cipelui, zicându-i: «Nu merge la ordă, căci dacă 

va f i cu tine ceva rău, atunci vom muri şi noi 

cu tine împreună». Marele principe se hotărâ ca 

să ia cu forţa pe Alexandru şi i-a declarat răz

boi, venind asupra lui cu aliaţi. Dar locuitorii 

Pscopului «.foarte iubeau pe Alexandru*. Văzând 

aceasta, Ivan Danilovici îşi schimbă politica sa 

şi se adresă către mitropolitul Teognost după 

ajutor. Mitropolitul pronunţă anatema asupra lui 

Alexandru şi asupra tuturor locuitorilor Psco- 

vului. Numai atunci principele de Tver se su

pune şi plecă )tn Lituania.
I

Un acelaş serviciu a făcut marelui principe 

Dimitrie Ivanovici, mitropolitul Alexei, în anul 

1364 se iscă o ceartă între principii de Nije- 

gorod, Dimitrie şi Boris Constantinovicî. Marele 

principe de Moscova trecu de partea celui mai

mare, Dimitrie, şi luă la sine în Moscova pe
i

Boris cu scopul de a se înţelege. Boris nu voi 

să asculte chemarea şi nu plecă. Atunci veni 

întru ajutorul marelui principe moscovit mitro

politul AlexeI. El trimise în Nijnil pe preacu- 

viosul Serghie, egumenul mânăstirei Troiţkii, şi 

i-a poruncit să închiză toate bisericile şi să o- 

prească serviciul dumnezeesc. Principele Boris 

se opri în faţa poverei acestei pedepse spiri- 

tuale, care lovia pe supuşii săi, începu să ceară 

pace fratelui său şi să-i cedeze principatul Nije- 

gorodului.

După încheerea păcei între marele principe 

Vasile VasilievicI şi duşmanul lui, Dimitrie Se- 

meaca, după care pace fiecare se îndatora să 

nu cugete asupra marelui principe nimic rău 

sub înfricoşarea neprimirei binecuvântărei bise

riceşti, mitropolitul Iona a găsit de cuviinţă să 

scrie o epistolă «nobililor şi bine credincioşilor 

principi, stăpânitoritor şi boerilor, locoţiitorilor şi
m

voevozilor şi tuturor oamenilor celor numiţi cu

numele Domnului Hristos*. Sub ameninţarea lip-
t

şirei de. binecuvântarea bisericească el invită pe

toţi să se supună marelui principe. Forma în

care este exprimată această invitare este extrem 
de caracteristică pentru acea vreme. Mitropo- 
li tul îndemnă pe creştini ca:

nS& vă cruţaţi nu numai trupeşte, ci şi sufleteşte...  şi

Bă trimiteţi ca să vă închinaţi (să vă supuneţi) lui, stăpâ- 

nitorului vostru, marelui prinoipe, şi el vă va milui f-tim 

Dumnezeu îi va dâ în gând".

Astfel, loţi sunt datori să ceară mila de la 

stăpânitor şi ei să se mulţumească cu cât va 

putea să dea. Aceasta numai şi numai să se 

.înlăture vărsarea de sânge:

„Dar dacă nu vă veţi supune stăpânului vostrn, mare

lui principe, atunci veţi merge spre peirea voastră de is

tov, căci după aoeeia va veni vărsarea de sânge creştin 

şi acel sânge creştin va cădea asupra voastrău.
« •

Ce însemnează această supunere a cărei ne- 

urmare va ti vărsarea de sânge ? Prin această 

supunere, mitropolitul înţelege supunerea ,prin- 

cipilor, boerilor etc. şi intrarea lor în slujba ir.a- 

relui principe. Dacă toţi vor intra în slujbă la 

marele principe, la Dimitrie Semeaca, nu vor 

mai fi slugi pentru luptă şi ca atare nu va mai
*

fi nicio vărsare de sânge creştin. Cei cari vor
i

primi să intre în serviciul marelui principe vor 

fî' plătiţi după puterea principelui. Expresia sla

vă «celobilie o j  alo vanii» — este o metaformă 

cunoscută tuturor din secolul al XV-lea. Mitro

politul Iona, cerând tuturor ca să intre in slujba 

marelui principe sub ameninţarea că nu vor 

primi binecuvântarea bisericească, dă principe- 

lui tot ajutorul pe care este el în stare să-l dea, 

pentru a-1 sprijini în luptele cari vor avea loc 

în viitor, cu Semeaca.

In sfârşit, episcopii ruşi mai îndulcesc sălba

ticele urmări ale războaielor civile dintre prin

cipi. In 1101 s’a început războiul împotriva 

principelui de Chiev, Sveatopolc Mihail, nepotul 

lui, Iaroslav IaropolcicI, dara suferit înfrângere, 

a fost luat prizonier, lipsit de libertate şi pus 

în fiare. Mitropolitul Nicolae a rugat pe prin

cipe să-i dea libertatea pierdută şi să-i reîntoar

că o parte din averile luate, obligându-1 la a- 

ceasta prin tratat.

In vederea unei aşa de mari influenţe a pu-‘
l

terei spirituale, nu este nicidecum de mirare, 

că principii supun la hotărârea lor toate certu

rile lor. In 1351 a izbucnit o neînţelegere între 

marele drincipe de Tver, Vasile Mihailovici, şi 

nepotul lui, Vsevolod Alexandrovicî, principele 

de Holm. Letopiseţul spune, că principele de 

£[olm a prădat în stăpânirea moşului său, şi a
>

început pentru aceasta marele principe să su

pere pe nepotul său <prin distrugere» şi cpe<
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heerii lu i şi pe slugi prin  împovărarefo cu biruri Dimitrie Iurievici nu a fost chemat la jude

cată. Judecata s’a mărginit numai în cerceta

rea obligaţiunilor principelui Iurie, cum au fost

s ă i scârbească, şi să fie între ei necredinţă şi 

*rd. după răutatea diavolească». In vechime a- 

zate neînţelegeri ţineau vreme îndeiungată. Nu- formulate în gramatele, prezentate de către ma-

mai in 1356 s’a adresat principele, de Holm rele principe, şi a hotărât ca să-l invite să în-
V

către mitropolit cu»plângere asupra călcărei ju- deplinească toate aceste obligaţiuni sub ame-

rământului de către moşul său. Mitropolitul a ninţarea Upsirei de binecuvântarea bisericească.
\

In toate aceste cazuri, nu avem de aface 

cu un arbitraj, cerut prin înţelegerea părţilor
•rceput să cerceteze chestiunea aceasta, chemând

d;n Tver. Nu ne sunt cunoscute amănuntele dis- şi nici cu o judecată în sensul obişnuit al cu-

cuţiunilor lor, letopiseţul ne spune numai că au
/

i icutat mult şi că pacea nu a avut loc. Din

vântului. Această judecată nu avea nicio corn-
4

punere determinată de membri, nici o compe-
^  *

Cauza afacerei foarte încurcate, deoarece ambele tinţă anumită, nici organe cari ar fi fost datoare

părţ să execute hotărârea lui. Aici totul se înteme

iază pe autoritatea puterei spirituale şi pe drep-o hotărâre, care să-i aducă la împăcare.

In 1365, în principatul Tverului a avut loco tul ei de a lega şi dezlega în viaţa aceasta şi

nouă ceartă între marele principe, Vasile Mi- 

ha;'ovicI cu nepotul lui, Mihail Alexandroviri, 

pentru partea de stăpânire a principelui Semen

mi-

cea viitoare. Niciun vinovat nu este dator să
W

se prezinte la judecata aceasta şi să se supună 

hotărârei ei, dar principii apar înaintea ei şi se 

supun de frica lipsirei de binecuvântarea bise- 

ricească.

In neînţelegerile lor cu episcopii locali, prin

cipii se adresează deasemenea la judecata mi

tropolitană. Este extrem de caracteristică, după 

- împrejurări şi urmări, judecata mitropolitului Ci- 

prian cu episcopul de Tver, Eftimie Vislen. Ma- 

' rele principe de Tver, Mihail Alexandrovicî, a 

invitat la sine în Tver, în anul 1390, pe mitro-  ̂ % 
politul Ciprian. La 30 verste departe de Tver,

«

mitropolitul a fost întâmpinat cu multă şi mare 

cinste de nepotul marelui principe cu botrii în 

frunte. A doua zi, la distanţi de 20 verste de-
* * %

parte de oraş, el a fost întâmpinat de fiul ma-
I

relui principe cu boerii în frunte, cu multă- şi 

mare cinste. A treia zi seara mitropolitul a fost 

întâmpinat de însuşi marele principe la distanţă 

de 5 verste de oraş cu principii şi boerii, cu 

multă şi mare cinste. Mitropolitul a ieşit din 

cortul său la marele principe, l-a binecuvântat, 

l-a sărutat cu dragoste şi au vorbit îndelung 

despre folosul sufletului. Principele s’a întors în 

oraş, iar a doua zi de dimineaţă a ieşit din nou

'j u  pe celelalte cuvinte, doamne, pe cari ni le a spus să întâmpine pe mitropolit cu copiii şi nepoţii

şi l-a condus până la iserica Marelui Mântuitor

unde a slujit liturghia. După aceia mitropolitului

şî feţelor cari îl întovărăşiau, între cari erau şi

doi mitropoliţi greci, i s’a aşezat o masă mare,

care a ţinut trei zile, cu care împrejurare s’au 
prezentat mitropolitului bogate daruri. Abia în 
ziua a patra i s’a adus mitropolitului plângerea

1

Constantinovicî. Cine s’a adresat judecăţei 

tropolitului, letopiseţul nu spune. In el se scriu 

numai aceste cuvinte-: ' >

,'Jnpă binecuvântarea şi porunca mitropolitului i-a ju- 

vlădica Vasile şi a îndreptăţit pe principele MiMail 

A:*xândrovicîu.

Parcea protivnică a rămas nemulţumită de ho- 

târârea vlădichii şi s’a plâns contra lui mitro

politului. Chestiunea s’a cercetat din nou în

Moscova.
r

In 1447, a avut loc o judecată a principe

lui de Moscova, Vasile VasilievicI cu principele
s

de Ugliţktf, Dimitrie Iurievici Semeaca, înaintea 

Întregului sobor dê  episcopi, arhimandriţi şi e- 

gumeni. Din toată cercetarea, la . noi a ajuţis

numai hotărârea definitivă a soborului, expusă
. • ■

în gramata trimisă învinuitului. Din această"gra-
«

mată aflăm, că afacerea a început-o marele

pnncipe de Moscova: el a prezentat~soborului
» ' * .

toate gramatele sale de tratate cu Sumeaca, dând
i

lângă aceasta şi lămuriri verbale. După ex- 

: -nerea pretenţiunilor marelui principe, în gra- 

scatâ citim:

iie
m mîirşeso de tine asupra luiw.

Isn gramată nu se vede dacă s’a făcut în- 

•^cire învinuitului sau nu. Dar pentru că nu 

s * prezentat, la judecată, nu i se poate aduce 

wteo Învinuire, ci de aici se poate vedea că
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împotriva episcopului Vislen «despre turburarea 

şi cearta bisericească*. Toţi erau nemulţumiţi de 

purtarea episcopului şi se plângeau contra lui:

«arhim andriţii, egumenii, preoţii, călugării., boerii, 

demnitarii şi oamenii sim pli». Cu toate aceste 

plângeri, mitropolitul nu a găsit cu putinţă să 

osândească pe episcop. El a înlăturat pe epis-
%

copul Eftimie vremelnic de la îndeplinirea înda- ' 

toririlor episcopale. Marele principe a rămas ne

mulţumit de această hotărâre şi a început să 

roage pe mitropolit să pună pe altul -în locul 

lui Eftimie. Numai atunci Ciprian împreună cu 

tot soborul a detronat pe Eftimie şi «dădu ma

relui principe pe protodiaconut său, Arsenie, băr

bat dumnezeesc, pregătit şi virtuos f iin d ».

Dar lucrul nu s’a sfârşit cu aceasta. Se pre-
f

supune, că mitropolitul nu prea era convins de 

vinovăţia episcopului Eftimie. La această ere- 

dinţă ne împinge, mai întâi, faptul că mitropo

litul după detronarea lui Eftimie a stăruit mult 

să-l împace cu marele principe, dar totul a fost 

în zadar: «ne f iin d  pace şi iubire, din potrivă 

duşmănie şi ură mare s’a rid icat» ; al doilea vine 

faptul că, plecând mitropolitul din Tver, a luat 

cu sine şi pe Eftimie pe care l-a dus la mă

năstirea Ciudov. Nu ne este cu putinţă să ştim, 

pentru ce şi cu ce a supărat aşa de rău pe 

locuitorii din Tver episcopul Eftimie. Letopise

ţul adaogă că protodiaconul Arsenie se temea 

să primească tronul lui Eftimie «văzând acolo 

m ultă turburare şi duşmănie, s’a cuprins de spai-
%

mă şi groază». Socotim că nu numai episcopul 

era vinovat. Dacă aşa de greu era să se judece 

o chestiune a unui episcop de către mitropolit, 

nu ne mai putem mira că nu toate certurile şi 

neînţelegerile dintre principi se puteau lămuri.

In vechime, nici chestiunile civile nu se puteau 

hotărâ cu repeziciunea cu care s’ar crede astăzi. 

Până la noi au ajuns câteva acte de judecată 

privitoare la certuri locale, cari au rămas fără 

nicio hotărâre.

Cât de mare era autoritatea puterei spirituale 

în ochii principilor ruşi, se poate vedea din a- 

ceia, că ţarul Ivan VasilievicI2) nu s’a mărginit cu 

simpla primire a demnităţei ţarale şi a găsit ne

cesar ca să se întăriască această suire pe trpn 

şi de către soborul patriarhal din Constantino- 

pole. Patriarhul ecumenic, Ioasaf, mitropoliţii •

*) Adică Ioan cel groaznic.

greci şi episcopii au examinat drepturile lui la 

titlul ţaral şi au găsit că poate în mod legal să 

se numească ţar, l-au binecuvântat pentru pri

mirea ţaratului şi, potrivit cererei lui, i s’a dat 

o gramată de binecuvântare. Intre drepturile lui 

Ivan VasilievicI asupra titlului ţaral, gramata în 

primul loc, arată origina lui dintr’o împărăteasă 

greacă:
„Smerenia noastră, zice patriarhul în gramată, am aflat 

amănunţit şi ne am convins pe deplin nu„ numai din pre- 

daniile multor bărbaţi, eari merită încredere, dar chiar şi 

din mărturiile scrise ale letopiseţelor, că ţarul cel de acum 

al Moscovei, Novgorodului, Astrahanului, Cazanului şi al 

întregei Rusii mari, Ioan, îşi trage neamul său din sânge 

adevărat împărătesc, adică din acea slăvită şi vrednică de 

amintire împărăteasa Ana, sora a tot puternicului, Vasile

Porfiroghenituluiw3) ....
«  *

Marei puteri a autorităţilor bisericeşti îi co

respundea şi situaţia ei externă. Mitropoliţii a- 

veau o întreagă listă de slugi libere şi boeri, 

cari formau o oaste specială, care pleca la răz

boi sub conducerea unui voevod al său, numit 

de mitropolit. Orice slugă liberă era slobodă să 

intre în serviciul sau al principelui sau al mi

tropolitului. Slugile libere ale mitropolitului aveau 

întâietate în faţa slugilor principelui. Ele plecau 

la război numai în cazul când însuşi marele 

principe încăleca pe cal. Marele principe Vasile 

Dimitrievicî, a fost cel dintâi care a luat mă-
'  » 

sura ca să se micşoreze numărul luptătorilor, cari
0

plecau la război cu voevodul mitropolitan. In 

timpul stăpânirei lui, cu voevodul mitropolitan 

mergeau numai slugile bătrâne, cari slujiseră încă 

şi mitropolitului AlexeI; cei cari intraseră în 

serviciul mitropolitan după mitropolitul Alexeî 

intrau în rândul oştilor, conduse de voevodul 

princiar.

Am adus mărturii din izvoarele ruse, cari vor

besc în favorul legăturilor de supunere şi adânc 

respect al principilor faţă de reprezentanţii pu

terii spirituale. Dar fiindcă aceste legături erau 

condiţionate de puterea credinţei, de adâncul 

respect faţă de propoveduitorii ei şi de înaltele 

calităţi morale ale reprezentanţilor credinţei or-
»

todoxe, de aici se înţelege, că dacă lipsiau toate 

aceste condiţiuni, apăreau şi raporturi cu totul 

contrarii, ciocniri duşmănoase şi lupte.

Deja din secolul al Xl-lea întâlnim un prin

cipe, .care nu preţueşte întru nimic pe episcop*

a) Gramata soborală, care confirmă demnitatea ţarului, este 
editată de prinţul Obolenski.
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şi nici nu voeşte să audă de judecarea lui de 

către episcop. După moartea lui Iaroslav, între 

fiii lui izbucniră neînţelegeri, cari schimbară cu 

totul ordinea în principatele lor; în timpul stă-
«

pânirei nepoţilor lui cearta aceasta se ascuţi şi 

mai mult şi nici unul nu ştia asupra cărei părţi 

din stăpânire are drept de moştenire. Princi

pelui de Chiev, Sveatopolc, şi lui Vladimir Mo-

legeri între credincioşi şi mai curând, sau mat 

târziu deşteptau discuţii <o-4)

Discuţiuni au avut loc şi la ruşi, caşi în 

Bizanţ, şi la ele au luat parte, nu numai clerul, 

ci şi principii cu poporul, exact întocmai caşi 

în Bizanţ, Episcopul de Rostov, Nestor, nu dez-
l  I

legă postul Miercurea şi Vinerea nici pentru
• I

sărbătorile împărăteşti afară de două: Naşterea

nomahul le veni în gând să convoace o adunare Domnului şi Arătarea Domnului. Locuitorii din

a principilor şi în prezenţa clerului şi a feţelor 

mireneşti să dezlege neînţelegerile dintre principi. 

Invitarea fu trimisă şi lui Oleg Sveatoslavici,
\

principele de Cernigov.

„Iar Oleg, zice letopiseţul, vorbi astfel: nu se cade a fi

Judecat de episcop, sau de eguman sau de vre-un ticălos44.
\

Mai târziu, cum vom vedea, întâlnim cazuri 

rari de detronare a persoanelor spirituale de 

către principi, vedem episcopi şi chiar mitro- 

poliţi daţi jos de-pe catedrele kh prin puterea 

lumească.

Principii ruşi nu au avut împrejurarea, ca îm

păraţii bizantini, să hotărască în privinţa dog- 

melor de credinţă. Dar şi asupra lor, ca şi a-

supra împăraţilor din Bizanţ, atârna datoria de 

a observa curăţenia credinţei, de a răspunde nu 

numai de păcatele lor proprii, ci şi-de ale supuşilor 

ior. Pe terenul acesta au izbucnit diferite cer-
*

turi şi ciocniri între puterea spirituală şi cea 

lumească.
l

0

Odată cu aducerea creştinismului din Bizanţ, 

au venit şi multe chestiuni bisericeşti nedezle-
%

gate. Una din aceste chestiuni era şi chestiunea
__ _ 4

postului Miercurea şi Vinerea, când în aceste 

zile cădea vre-o sărbătoare mare. »După ve- 

chile pravile ale bisericei, zice preasfînţitul Ma-

carie în istoria sa bisericească, postul se observa
t

Miercurea şi Vinerea în cursul întregului ' an şi 

se dezlega numai în cursul celor şapte săptămâni 

•ale cincizecimei, adică de la Paşte până în ziua 

Sfântului Duh şi pentru sărbătoarea Naşterei 

Domnului. Tipicele mănăstireşti de mai târziu 

iezlegau postul Miercurea şi Vinerea nu numai 

im iru Naşterea lui Hristos, ci şi pentru celelalte 

:zrbă(ori mari împărăteşti, ale Maicei Domnului
m

a câtorva sfinţi, şi cu toate acestea chiar şi 

£* însemnarea sărbătorilor erau divergenţe în  în- 

u  Uger ea lor. O asemenea divergenţă a tipicelor 

x/ mai târziu cu vechile pravile şi între ele di- 

ttrţenfa era de neînlăturatt ea producea neînţe-

Rostov au găsit această măsură nedreaptă şi de 

aceea şi-au gonit episcopul.5)

Urmaşul său, Leon, fu şi mai aspru de cât 

înaintaşul său. El nu dezlegă postul nici Mier

curea nici Vinerea, nici pentru Naşterea Dom- 

nului, nici pentru Arătarea Domnului. Această 

învăţătură neconformă cu pravilele bisericeşti a 

ridicat contra lui Leon pe principe cu tot po

porul. S’a făcut o adunare publică, unde s’a 

discutat »înaintea binecredinciosului principe An

drei şi a tuturor oamenilor«, în care cei de faţă 

au recunoscut ca biruitor pe duşmanul lui Leon, 

pe vlădica Teodor. Leon fu izgonit. Asemenea 

ciocniri întâlnim şi în alte principate. Episcopul 

de Cernigov, Antonie, opria să se mănânce car

ne în sărbătorile împărăteşti şi pentru aceasta 

a fost izgonit de principele Sveatoslav în anul 

1168.

La anul 1175 letopiseţul povesteşte, că noii 

principii de Rostov, Iaropolc şi Mstislav Rosti-
I

slavici s’au referit aşa de nerespectuos faţă de
t

drepturile bisericei catedrale din Vladimir, în 

cât în prima zi a sosirei sale în Vladimir au
\

cerut să li se dea cheile şi după aceea au furat 

tot aurul bisericei argintul, banii şi toate imo

bilele, în sfârşit tot ceia ce îi dăruise bisericei 

prea curatei Maicei Domnului răposatul principe, 

Andrei Bogoliubskiî.

In 1224 episcopul de Smolensc, Lazar, şi-a 

părăsit catedra:
t

N

»Pentru malta obidă adusă bisericilor s&le, pe cari le
•  /

jefuesc autorităţile, cari le ian averile şl le fao rău fără 

dreptatew. 6)
*

O ciocnire foarte caracteristică şi importantă 

a avut loc între marele principe Ivan VasilievicI 

şi mitropolitul Gherontie. Sfinţind bisericile, mi

tropolitul mergea împotriva soarelui. Principele 

însă era convins că trebuie să meargă după

4) Macarie, voi. III, pag. 105.
5) Macarie, voi. IU, pag. 107.
6) Pavlov, Secularizarea averilor bisericeşti, I, pag. 6 {In ru

seşte).
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V \

soare, si temându-se de' mânia dumnezeească 

pentru o asemenea acţiune nedreaptă a mitro

politului, i-a exprimat nemulţumirea sa şi a ce

rut cercetarea o^cială a acestei chestiuni. Cu 

toate că o mare mulţime de persoane a fost de 

partea mitropolitului, principele totuşi a rămas 

la vechia sa părere, şi din nou a dat să se în- 

ţe.leagâ mitropolitului nemulţumirea sa, când

larizeze averile bisericeşti, se vede din aceia 

că-şi apropiase doi reprezentanţi din aceia cari 

erau pentru secularizarea averilor acestora, pe 

Paisie Iaroslavov şi pe Nil Sorskii. Marele prin-
♦

cipe înţelegea bine toate primejdiile, şi de a- 

ceia a procedat cu mare precauţiune. El nu se 

hotăra să pună în discuţia soborului, chemat îri 

1503, chestiunea secularizărei averilor bisericeşti.

acesta şi la sfinţirea catedralei »Adormirei« a Aceasta a făcut-o* bunul lui prieten, Nil Sorskiî.

\

Când soborul termină de discutat toate chestiu-*
N

nile puse înainte de principe, atunci se sculă

Nil Sorskiî si se adresă către Ivan Vasilievicl ̂ f

cu rugăciunea ca să se ia satele mănăstirilor, iar
r

călugării să trăiască prin pustii să se hrăniască 

din lucrul mânilor lor. Marele principe auzind a- 

ceasta rugăciune,V susţinută şi de alţi partizani • 

dintre călugării din regiunile Volgei, porunci so

borului să cerceteze şi aceasta chestiune ridi"cată 

de Nil Sorskii. Cu toate că marele principe nu 

ieşi pe primul plan, ci se ascunse în dosul al

tora, persoanele interesate în chestiunea aceasta

ştiau bine, că iniţiativa acestei afaceri aparţine
/

marelui principe. Iosif Voloţkoi, care ă partici-

merş. nu după soare. Atunci mitropolitul s’a re-
«

V  f ^

tras din Moscova în mănăstirea Sf. Simion, lă 

sându-şi cârja sa în catedrala »Adormirei«. Atunci
9

a izbucnit o mare neînţelegere între puterea spi- 

rituală şi cea • lumească. Moscova rămase fără 

mitropolit. O asemenea stare de lucruri nu pu-
4

tea fi suferită multă vreme. Principele se hotărâ
*

să se împace cu demnitarul bisericei şi trimise 

pe fiul său la dânsul cu rugăciunea ca să se 

întoarcă la scaunul sţu. Mitropolitul nu voi să 

asculte rugăciunea marelui principe şi nu veni 

în -Moscova. Atunci măreţie principe se duse 

însuşi la mitropojiţ şi i se închină, rugându-1 să 

se întoarcă la catedra sa: ţarul se recunoscu 

vinovat îr.tru totul, făgădui că va asculta pe mi- ~ pat în mod cât se poate dt activ la d^sbate-

tro'pplic şi îl va, lăsa pe el sâ s'ăvârşiaăcă pro-. rile soborului, iată Cum vorbeşte d6spre moti-
«

vele convocărei" lui:
t .

•  •
4

„Marele principe a chemat în Moscova nn sobor duhov

nicesc pentru popii, cari aveau* ţiitori şi voiau să ia satele de 

la sfintele biserici şi mănăstiri4*.8)
*  «

Astfel, membrii soborului ştiau către ce e 

plecată voia principelui, dar nu au cedat abso

lut nimic. Examinând chestiunea şi dezlegând-o 

in sens negativ, au-trimis la principe pe diacul 

mitropolitan Levaşov cu un raport din al cărui

cuprins dăm mai jos numai următoarele:
. i

„Părintele, tău, doamne, Simon mitropolitul a întreagă
*

Rusia^şi arhiepiscopii şi episcopii, şi tot sfinţitul sobor, 

spun, că de la piosul şi sfântul împărat Constantin cel în

tocmai cu Apostolii, dar şi după el; în timpul prea pioşilor 

împăraţi, cari au împăiăţit în oraşul lui Constantin (Cons- 

tantinopole) episcopii şi mănăstirile ţineau oraşe, sate şi pâ- 

mânturi. şi la sfintele soboare părinţii au oprit pe episcopi 

şi pe mănăstiri ca să vândă aceste averi nemişcătoare ale 

bisericilor sau sa le înstreineze, întărind aceasta prin mari 

jurăminte14.0)

Cu toate acestea, după acest raport însuşi 

mitropolitul Simon merse la principe cu întreg 

soborul şi îi citi o listă întreagă de dovezi des

pre neînstreinarea averilor bisericei, • avem mo-

8) Pavlov,' >Secularizareac pag 38—39.
9) avlov, >Secuiarizarea« pag. 41. _

cesiunile cu crucea cum va voi. 7)

Numai după această plecare a puterei lnmeşti

înaintea celei spirituale, mitropolitul se întoarse

în Moscova şi populaţia capitalei se linişti.
/  *

Cunoaştem, deasemenea, din istoria bisericei
I

ruse, că principii secolului al XH-lea ridicau 

mâna asupra averilor mănăstireşti şi le luau în 

folosul lor propriu. La aranjarea clasei slujito- 

reşti în Moscova şî stăpânitorii moscoviţi nu pu

teau să nu se observe, că averile crescânde ale 

bisericei merg în contra intereselor statului. Ma

rele principe, Vasile Dimitrievici, după moartea
«

mitropolitului Ciprian, şi-a însuşit o bună parte

din averile catedralei mitropolitane. Dar la legi-
.  «

ferare chestiunea aceasta a fost ridicată întâi
♦

numai de Ioan Vasilievicl al III-lea. In timpul 

stăpânirei lui, statului îi trebuia pământuri. Su

punerea Novgorodului a dat motiv să se ia un 

mare număr de pământuri episcopului de Ndv- 

gorod şi mănăstirilor. Dar marele principe nu 

se gândia să se mărginească numai la atâta.

El voia să ia o măsură generală care să se a-
•.

plice pentru întreg statul. Că el voia să secu-

7) Macarie, voi. VI, pag. 65 şi urm.
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^  să ne îndoim de neîncrederea principelui, 

căci după aceia a mai cerut alte dovezi şi mai
9

convingătoare. Soborul mai trimise tot pe acelaş şedinţe. ')

bisericeşti â găsit-o trebuitoare să o exprime şi 

soborul »Ştoglavâi« la care Macarie a. fost pre-

diac cu dovezi suplimentare. După acest întreit La sobor au fost şi partizani ai secularizărei.
refuz al soborului, atunci marele principe cedă, Istoricii arată pe monahul din mănăstirea Sf.

în fine, clerului şi părăsi ideia de a mai smulge Cornilie, Artemie. El se bucura d̂e o deosebită

averile bisericeşti. Credem că ciocnirea dintre atenţiune din partea stăpânitorului lumesc şi a

puterea lumească şi mitropolitul Gherontie era fost ridicat la rangul de egumen al- lavrei Sf:

Serghie. Este foarte importantă precauţiunea cu 

cJre s’a referit acest partizan la chestiunea desr

destul de proaspătă în mintea principelui.
*

Nici încrederea lui Ioan cel groaznic nu reuşi 

cu privire la secularizarea averilor mănăstireşti. pre averile mănăstireşti. In scrisoarea către Ioan

Că el s’a încercat să smulgă măcar averile unor Cel groaznic el zice:

mănăstiri, se vede din răspunsul mitropolitului
• •

Macarie. Chestiunea pusă de ţar mitropolitului 

Macarie nu a ajuns până. în zilele ncrastre. Din 

răspunsul mitropolitului se vede că ţarul i-a ce

rut părerea asupra secularizărei unei anumite 

părţi din averile bisericeşti. Mitropolitul îi repetă 

dovezile soborului din 1503 la cari adaogă şi 

sfaturile sale. Arătând exemplul hanului Uzbec, 

care a întărit.* drepturile mitropolitului asupra 

averilor bisericeşti nemişcătoare, Macarie conti

nuă astfel:
4

„Ţie ţi se cuvine, binecredinciosule şi încununatule de 

Dumnezeu ţare, să-ţi arăţi credinţa ta împărătească lui 

Dumnezeu şi mare dăruire să faci bisericilor şi dumneze- 

eştilor mănăstiri — nuv numai că nu se cuvine să iai din 

averile nemişcătoare ale lor, ci tu însuţi să mai dai. —  

Dacă toţi sfinţii strămoşi ai tăi şi părinţii au dat lui Dum

nezeu ca moştenire pentru fericirea veşnică, tot astfel se 

cuvine să faci şi tu pentru împărăţia cea veşnică..... Iţi

spun,, piosule ţar, şi rog slava ta ţarală, opreşte-te, şi nu 

face o asemenea faptă,1 căci nu vă îngâdue aceasta Dura-

n^zeu, vouă, împăraţilor drentcredincioşi...w
t

Mitropolitul "Macarie zice în aceasta scrisoare 

despre şine: • «
4

-,Nu pot să. îndrăznesc a mă gândi asemenea lucruri gro

zave: să dau sau să vând ateste lucruri nemişcătoare în

credinţate lui Dumnezeu, Prea >curatei Maicii Domnului şi 

marilor făcători de minuni, lăsate lor ca moştenire, pentru
•  — 

fejicirea veşnică a acelor ce s’au străduit de au dat. A tot 

puternice Dumnezeu să nu fie aceasta pana la ultima noas

tră suflare, şi izbăveşte-ne pre noi, şi pre cei diîpă noi şi 

ne fereşte de la o asemenea crimă şi nu o îngădui nimă

nui, nici nouă şi nici celor ce voi* veni după noi, până la 

sfârşitul veacurilor u.....10) ,

Aceiaşi ideie despre neînstreinarea averilor

„Despre mine spun, că am vorbit şi ţi-am scris despre 

trebuinţa de a lua satela mănăstireşti. In adevăr, eu ţi-atn 

scris la sobor, expunâudu-mi părerea mea, dar nu le am vor- 

bit (membrilor soborului) despre acestv subiect, şi pe tine 

te sfătuesc să nu faci nimic prin abuz şi siluire".1*)

Şi astfel cu toată hotărârea ţarului, clerul in
i

complecta lui compunere s’a pronunţat încă
• «

odată contra îristreinărei averilor bisericeşti: st.»-
i

pânitorii lumeşti nu numai că nu pot lua nimic

din averile bisericeşti pentru nevoile statului, ci-
€

din potrivă, sunt datori să le mai înmulţiascâ. 

Ioan cej groaznic se supune acestei hotărâri şi
9%

continuă să dăruiască pe rugătorii lui cu averi 

mişcătoare şr nemişcătoare. El a reuşit numai 

să interzică arhiereilor si mănăstirilor de a do- 

bândi averi nemişcătoare prin cumpărare,- dări i-
/  •

re sau testamente. Dar această oprire se călca 

foarte adeseori şi mănăstirile din nou căpâţati 

averi nemişcătoare'pe aceste/ căi, şi de aceia în 

tratatul încheiat eu Viadislav a fost excludă o 

asemenea condiţiune: j

„Iar ceia ce este d»t bisericilor lui Dumnezeu şi mân .5*

, tirilor ... pământuri şi bunuri de tot felul. .. aceste danii
•  ♦ f

făcuţe de împăraţii de mai înainte, de boerii, şi de a te 

feţe. aceste danii nu se vor lua: de la bisericilâ şi i
*

tirile lui Dumnezeu.... iar pentru mila marelui Dumnezeu 

să se adaoge orice fel de dăruiri pentru mănăstiri şi bi-

ân*3#'

serici^.

In viitor vom vorbi despre alegerea şi mi-
â

mirea mitropoliţilor în Rusia din cele mai vechi
«

timpuri până la înfiinţarea patriarhatului.

ST. B E R E C H E T

10) Pavlov, »Secularizarea* pag. 1Q9.

11) Capitolul 75, ediţia de Londra.

12) Pavlov. »Secularizarea«, pag. 111,

/

t
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»

" V X 3ST M A G I I

Precum odinioară magii dela răsărit au venit 

la Ierusalim să se închine pruncului lisus, aşa 

să mergem şi noi azi în templul creştin, să ne 

închinăm aceluiaş Dumnezeu, lisus, care s’a năs

cut într’un chip umilit, întocmai ca un vlăstar 

în pământ sterp. Numele magilor: Baltazar, Mel- 

chior şi Gaşpar s’au găsit într’un manuscris de 

prin secolul 7 — 8, depus în biblioteca din Paris. 

Magii vin la Ierusalim să primească veşti despre 

naşterea blândului lisus, cam la, un an după 

naşterea sa, căci dupăce părinţii au dus pruncul 

lisus la templul din Ierusalim, s’au îndreptat spre 

Bethlehem, unde magii găsesc pruncul, susţinând 

această părere şi sf. Ioşn Hrisostom, că magii

au călătorit cam 2 ani. La cei vechi era ere-
i

dinţa, că odată cu naşterea oamenilor mari se 

arată semne în stele şi “vederea acestor stele se 

potrivea cu credinţa din Orient, că se va naşte 

un rege mare. Steaua aceasta ca o apariţiune 

luminoasă a fost recunoscută de astrologii din 

Persia, deşi unii scriitori deduc, din darurile 

prezentate, că erau din Arabia. Faptul că aceşti 

magi s’au închinat Mântuitorului, dovedeşte că 

magii au cunoscut firea dumnezeiască a pruncului 

şi confirma aceasta şi din darurile, ce au prezentat
y

şi anume: tămâie, produsul unei plante miro

sitoare din Arabia, ce se întrebuinţează, la cult, 

arată că e Dumnezeu; aurul arată că pruncul va 

fi rege, căci aceştia posed bogăţiile cu belşug, 

ar smirnă, că e om, deoarece cadavrele cu 

aceasta se îmbălsămau. Oameni streini de po

porul ebr'eu cari vin să se convingă de naşterea fiu-
4

lui dumnezeesc ne desluşeşte, că Ebreii nu-l do- 

riau prunc mic, ci rege puternic, să-i scape'de sub 

dommaţiunea Romanilor. N’au primit Ebreii naş- 

terea aceasta minunată, dar tot pe urma lor 

vrem să ne îndreptăm şi noi!!

Nu văd nici o priminire în omenire, în vederea 

acestui eveniment, pe care-1 serbăm şi pentru

refacerea noastră morală! Nu tinde societatea de
i

azi la bucuria duhovnicească, ce a vestit* o în- 

gerul, care va fi la tot poporul, că azi s’a năs-
✓

cut Mântuitorul, care e Hristos, Domnul.

Nu vrem să mergem, să vedem pruncul în

făşat, culcat în iesle. Nu vrem, să auzim corul
*  • 

îngeresc,'care laudă pe Dumnezeu astfel: «Mărire 

întru cei dn sus lui Dumnezeu».... Nu vrem, să mer- 

gem până la Bethlehem (casa pâinei) să vedem, 

ce s’a întâmplat. Nu vrem, să lăudăm pe Dumne

zeu, cum au făcut păstorii, de cele ce au auzit şi 

văzut; în schimb vrem, să nu auzim că în lu

mea ţării noastre sunt desmoşteniţi ai soartei, 

cari aşteaptă fărămituri din pâine şi în casele 

lor.
4

Vrem, să nu vedem cum chiar în ziua acestei 

naşteri de amintiri duioase sunt mulţi, cari nu 

găsesc loc în oraş şi merg aiurea, să cerşească 

milă şi îndurare. Vrem, să nu fim tulburaţi în 

dejunurile noastre unstiroase de lipsa celor ce 

bat după ajutor.

Vrem, să ne trufim în haine frumoase şi în 

paturi moi; vrem, să ne desfătăm pântecele cu 

. zaharicale şi mâncări copioase dar, răbdare!.... 

«că deşi unul moare în mijlocul proprietăţii sale 

cu totul fericit şi liniştit, având vinele sale pline 

de suc şi cu măduva vinelor sale adăpată, iar 

altul moare cu sufletul întristat şi fără 'să fi gu

stat din bine vreodată, împreună vor fi culcaţi 

. în pulbere şi vermii îi acoperă pe amândoi».

[Iov 21, 23].
*

\ PREOT IOAN 10NESCU
' \ MfiRftCINENI - BUZftU

I

Cei mai mari vrăjmaşi ai societăţii sunt
Cultura superioară şi ştiinţa — ziceau căpe

teniile clerului catolic atotputernic în Austria pe la 1850.

IOAN I. d  BRĂTIANU
Primul Miuistru al României în Cugetul românesc

din Oct 19:2
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Este o constatare veche, că e mai uşor a dă- niali, dar geniul nu e căzut gata din cer, ci e

râma decât a clădi. , un produs natural şi social. Teoria geniilor spon-

Tăgăduitorii existenţei Mântuitorului, dându-şi tani, a geniilor inspiraţi şi inspiratori ai orne-

seama, că nu-i de ajuns numai să critice, să dă- nirii, cum a fost susţinută de Carlyle, şi-a trăit

râme, ci că au obligaţiunea de a pune ceva în 

locul a ceea ce au dărâmat, că trebue să con-

traiul ’).

Potrivit acestei concepţiuni materialiste despre

struiască pe ruinele făcute de ei Înşişi, s’au stră- istorie, concepţiune împrumutată pe deantregul

din vocabularul şi sacul cu idei al lui Marx şi alduit să înlocuiască creştinismul real, întemeiat de 

şi pe Iisus Christos, cu un creştinism fără El, 

cu un creştinism care să păstreze numai numele 

comun cu creştinismul lui Iisus, dar a cărui în

făţişare şi structură este cu totul deosebită, şi individualism, că era lipsit chiar de noţiunea de

fără viaţă. Străduinţe zadarnice, căci clădirea cu un fondator personal. La aceasta s’a ajuns nu-

urmaşilor lui, creştinismul îşi are obârşia — după 

Kalthofi — într’o mişcare socială, cu caracter re

ligios şi moral, atât de depărtată.şi streină de

care aceştia se fălesc este asemenea castelelor 

ce fac copiii din cărţi de joc sau pietricele puse 

una peste alta fără nici o legătură între ele, aşa

mai mai târziu şi nu este altceva de cât idea

lizarea vieţii şi a aspiraţiunilor lui. Dovada o 

avem în faptul, că atunci când se transformă

încât cea mai uşoară atingere cu mână sau cea idealul creştin, se modifică şi înfăţişarea per-

mai mică adiere de vânt le prăbuşeşte la pământ.

Să examinăm mai de aproape planul acestor 

clădiri în vânt.
*

* *
Kalthoff, în critica neîmblânzită ce face te-

soanei şi rolului lui Iisus Christos *).

Iată acum şi chipul cum şi împrejurările în

care Kalthoff îşi închipuie, că a luat naştere
/

creştinismul lui fără Christos:

In societatea romană din preajma începutului

o'ogiei liberale şi în dorinţa lui fără margini de erei creştine erau doi.puternici fermenţi sociali,

a crea o teologie care să satisfacă toate tre- doi factori sociali de natură revoluţionară. Unul

buinţele vieţii moderne, o teologie socială, cum era proletariatul, în mare parte organizat in aso-

o numeşte el, recunoaşte că rezultatul negativ ciaţii (collegia) şi celălalt era mesianismul iudaic,

la care a dus critica Noului Testament cu privire Starea de spirite care provocase răscoala sclavilor

la persoana lui Iisus nu poate fi ţinta finală a în vremea lui Spartacus (73—71 a. Chr.) nu se

ştiinţei, ci din el trebue să se facă punctul de schimbase, pentru că nedreptăţile produse de

plecare al unei concepţiuni ştiinţifice şi a religiunii organizarea socială nu se înlăturaseră, nici măcar

creştine.

teologilor

nu se reduseseră, ci dimpotrivă se sporiseră 

numai că conducătorii proletariatului învăţaseră 

din experienţă, că realizarea prin forţă a ide

alului lor era cu totul exclusă, dată fiind ati-
/

vreme ce, ştiinţiflceşte, trebue procedat tocmai tudinea dârză a stăpânitorilor sprijinită pe lăncile

dimpoţrivă şi a se lămuri origina Noului Tes- legiunilor. Singura cale care ducea la îndulcirea

tament din creştinism. Creştinismul nu e opera vieţii sclavilor şi a desmoşteniţilor soartei era

a fost — zice el — că a crezut, că poate explica 

şi deduce Creştinismul din Noul Testament, în

unui individ sau a câtorva, cheme-se ei ori cum 

ci e produsul masselor, e lin exponent social.
»

Ca orice acţiune socială mai de seamă, el rezidă 

în «instinctelemasselor» şi în «mişcările masselor».

însuşirea culturii intelectuale, care le da putinţa 

unei mai bune organizări.

In această direcţiune, ei găsiau o încurajare 

şi un sprijin în idealul şi aspiraţiunile mesia-

lieile sau factorii intelectuali, cari au în evoluţia nismului iudaic. Mesianismul este la origirâ o

socială, rolul de fermenţi, de puteri active sau 

motrice sunt de asemeni produse sociale, rezul

tate ale factorilor precedenţi. Fireşte, ele iau 

înfăţişare deosebită în indivizii de talent şi ge-

undă de idealism social, care tindea să întro

neze dreptatea pe pământ şi să întemeieze o so-
/

*). Christus Problem, pag. 11.
a). Idem^pag. 86 şi urm. şi Enstehung des Christentums. pag. 1(K
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cietate în care oamenii să trăiască în frăţie şi 

în pace desăvârşită. La început, el avea colorit 

naţional, era-menit ca să facă fericirea numai a 

poporului iudeu, dar mai târziu, venind în atin

gere cu cultura greoo-romană, cu republicanismul 

lui Plata şi cu cosmopolitismul stoic, el îşi lăr

gi cadrul şi îmbrăţişă întreaga omenire.

Această atingere şi contopire se făcu îndeosebi 

în cele două mari centre luminoase ale lumii de 

atunci, în Alexandria şi în Roma. Mai cu seamă 

iudfii proletari din Roma, cari se amestecară cu
«

stratul social cel mai de jos al cetăţii eterne şi 

se identifică cu nădejdile şi aspiraţiunile lui, fără 

să piardă o clipă din vedere id aiul mesianic şi 

legătura cu iudeii, de pretutindeni, mai cu seamă 

aceştia constituiau «un adevărat material explo- 

sibil», care nu isbucni însă, .datorjtă conducă

torilor lor înţelepţi, ci se transformă într’o imensă 

forţă morală, într’o mişcare progresivă, care este 

însuşi creştinismul primitiv',).

Prin urmare nu în Palestina, ci în Roma a luat
I

naştere creştinismul. Aci îl găsim fiinţând în anul 

64, când se deslănţue împotrivă-i furioasa per

secuţie a lui Neron. Aci s’au scris cărţile Noului
%

Testament, iar ale Vechiului s’au tradus după 

Septuaginta şi n’au nimic de aface cu arameica 

palestineană. Despre origina sa romană mărtu

riseşte cea mai mare şi mai însemnată parte a 

coprinsului Evangheliilor, în vreme ce palestinene 

sunt numai amănuntele fără prea mare impor

tanţă. Aşa, de pildă, celebra scenă în care se 

prezintă lui Iisus o monedă cu chipul Impâ- 

râtului şi care-i dă prilej- să rostiască memo

rabilele cuvinte: «Daţi Cesarului ceea ce este al 

Cezarului yi lui Dumnezeu cea ce este al lui Dum

nezeu», nu se potriveşte nici decum într’un me

diu pur iudaic, căci se ştie ce repulziune aveau 

iudeii pentru imagini; expresiunea foarte adesea 

întâlnită de «domn» este romană; regimul ex-
«

ploatării agricole corespunde cu sistemul de co-
»

lonat practicat în Italia şi nu se potriveşte cu
t

sistemul micei proprietăţi din Palestina. Marele 

proprietar, care şi lucrează şi exploatează pă

mântul prin interpuşi, care stă departe şi dă nu

mai din când în când pe la moşie, cum se întâl

neşte adesea în parabolele evanghelice, este un 

tip italian, iar nu palestinean. In fine, concepţia uni-
_________  •

versalistă a Evangheliilor n’a putut nici deciim 
» *

*). Christus Problem, pag. 87 şi urm.

/

răsări pe pământul Palestinii şi princ'e în inimi 

curat iudaice. Ea a putut răsări şi încolţi numai 

în Roma, punctul de întâlnire dintre dreptul ro-
%

«

man, credinţa iudaică- şi înţelepciunea greacă4).

De altfel, dacă Iisus personifică comunitatea 

creştină întreagă, cu viaţa şi credinţa ei, Petru 

personifică comunitatea romană cu tendinţa ei 

de centralizare şi pentru evanghelişti Petru e un 

personaj tot aşa de insemnaţ ca Iisus însuş. 

Chiar numele lui e un simbol: «stânca pe care 

se întemeiază comunitatea creştină». Mărturi

sirea lui mesianică, altfel atât de greu de inter

pretat, îşi găseşte îndreptăţirea în viaţa însăş a 

comunităţii creştine din Roma. Cuvintele «Tu 

eşti Christos» pronunţate întâia oară de Petru 

însemnează, că comunitatea romană înălţându-se 

cea dintâi deasupra creştinismului iudaic, cu ten

dinţe ebionite şi particulariste, adică rezervat 

numai celor săraci şi conceput sub forma de 

mici grupe, s’a înălţat la concepţiunea idealului 

de bisericăj universală. «O singură turmă şi un 

singur păstor» este deviza acestei biserici, aşa 

cum o exprimă Evanghelia a patra 5).

Cât despre «individul Pştru» despre care vor -
t

besc Evangheliile, nu i-se găseşte nici o urmă 

sigură în Roma şi foarte probabil, că n’a fosts 

apolo niciodată, dar ca simbol al tendinţei de 

centralizare a fost şi este întotdeauna în. cetatea 

reşedinţii papilor.

Creştinismul este dar rezultatul unei compli

cate mişcări sociale, este mai vechiu de cât căr- 

ţile lui sfinte, pe care însuş le*a făurit şi de cât 

tipul de Mântuitor pe care tot el şi l-a creat, ca 

să-şi exprime diferitele sale tendinţe, să-şi afirme
I  *—

viaţa şi să-i poetizeze fazele, să-şi concretizeze 

idealul şi să-şi* închidă credinţa într’un cadru 

potrivit cu obicinuinţele spiritului" şi cu conven- 

ţiunile religioase ale oamenilor pe cari are să-i 

câştige6).
*

* *
«

Jensen izbuteşte mai puţin decât Kalthoff să 

construiască fie şi o umbră a creştinismului fără 

Christos. Epopeea lui Ghilgameş a putut ruina

prin mâinile lui creştinismul hibrid din câteva
■ ' *  ,  *

inimi nehotărâte, dar nu e în stare să dea o

4). Christus Problem pag. 53 urm. şi Was wissen wir von Je~ 
sus? pag. 53 şi urm.

5\ Christus Problem, pag. 50—53 

pag. 84.»

6- Ch. Guignebert, op. cît. pag’ 84.
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explicaţie cât de puţin admisibilă a felului cum judecată, răstignire şi înviere sunt transcrierea
•  4  '

a putut el lua naştere şi a se desvolta. Critica dramei unui mister oare care, a unei drame re

iat priveşte persoanele sfinte şi anumite acte din 1 prezentante în adunările unei secte cu iniţia-

vata lor, iar doctrina o lasă -neatinsă, plutind ţiuni secrete şi doctrină misterioasă, iar nici de

în văzduh şi fără vreo lămurire. Iisus e un per- cum ale unei istorisiri.

sonaj tot aşa de puţin real ca şi loan Boteză- Se poate demonstra ,̂ atât cât e cu putinţă
ti

torul, ca apostolii, ca patriarhii şi proorocii Ve- demonstrarea în materie de istorie, că această

chiului Testament, ca semizeii şi eroii grecilor, dramă este modificarea simbolică a unui rit pri-

e nici mai mult nici mai puţin decât un Ghil- mitiv ce însoţia un sacrificiu omenesc, rit din

gameş, deşi adesea ori împlineşte câte ceva şi care s’au păstrat o mulţime de amănunte asupra

din rolurile lui Enghidu şi Ut^napiştim.

Analogia încetează însă când este vorba de

adevărului cărora nu mai încape discuţiune 

Cu alte cuvinte, Iisus este eroul unei drame

patimile, moartea şi învierea Mântuitorului. Epo- sfinte în care se reprezintă istoria unui zeu jer-

fit de tatăl său pentru mântuirea oamenilor. A- 

ceastă, dramă constituia centrul unui cult ruis-
peea babiloniană nu spune nimic despre felul 

morţii lui Ghilgameş, riu spune nici măcar, că
a murit \>ri că s’a înălţat la cer ca Heracles al terios, practicaţ de o sectă iudaică. La ea s’a

grecilor, ori că s’a coborît de viu în infern la adăogat un ospăţ, în care credincioşii mâncau o

prietenul său Enghidu. De aceea Jensen se sim- victimă, care simboliza pe zeu, ca ' să-şi însă-
m

te foarte incurcat, când e să explice această 

parte a vieţii lui Iisus, şi, deşi i-se pare că ar 

?âsi în învierea Domnului o slabă urmă a mitu-

şiască astfel substanţa dumnezeească.

In sprijinul acestor afirmaţiuni,Robe'rston adtice 

o sumedenie de alte afirmaţiuni şi presupuneri.

lui solar al lui Ghilgameş, pentru că Iisus învi- pe care le ia drept, lucruri sigure, drept fapt

ază într’o dimineaţă şi duminică se zice pe nem

ţeşte Sonntag, care însemnează ziua soarelui,

istorice.

Mai întâi, Iisus descris şi propoveduit di 

dar uită că nici babilonienii, nici iudeii n’au apostolul Pavel nu este o fiinţă vie, realăi c
«un sacrificiu tăcut» şi ispăşitor. Deci ideea de 

un asemenea sacrificiu este temelia creştinisrruh:;. 

Apoi, multe din istorisirile evanghelice îşi a~

vorbit nemţeşte, e totuş nevoit să admită, că

episodul cu patimile/şi învierea sunt un adaos

de origină israelită7). ' v
Istoria lui Iisus este dar o simplă legendă, un paralela lor în mitologia păgână. Deci ideea

mit. Din învăţătură nu sunt autentice decât, poa- esenţială a fost îmbrăcată în veşminte înnpra-• » 
te. câteva sentinţe (X6yia). Apostolii Petru şi 

Pavel, de asemeni, n’au existat, ci sunt numai 

adaptări ale lui Ghilgameş şi Ut-napiştînr, aşa

mutate.

Ceea ce nu este luat din. păgânisrn, ceea ce 

pare original în istorisirea evanghelică despre

că creştinismul n’a putut lua naştere de cât din Iisus, Mântuitorul de origine dumnezeească, na

elementele ce constitue mitul solar al lui Ghil-

ş3meş. Dar cum? In ce fel ? Cine 'e perso'ana de
\

care se leagă origina creştinismului ? Sau căror 

împrejurări speciale îşi datoreşte el naşterea ? 

La acestea Jensen nu răspunde nimic, aşa că 

el se mulţumeşte numai să .critice, dărâmă nu- 

ma\ fără să pună ceva în loc, afirmă numai, fără 

5â dovediască.
*

* *
Robertson susţine, că creştinismul este o re-

ă

Lgiune mistică, a cărei origină trebue căutată 

pe deoparte în iudaismul esoteric, iar pe de alta 

in anumite rituri păgâne,

Mtimele pagini ale Evangheliei — zice el — 

privitoare la cina cea de taină, trădare, patimi,

este, probabil, de cât un vechiu mit solar pe- 

lesţinean, în care Dumnezeu îndeplineşte roliu

de Mântuitor. Acest Dumnezeu este loşua, ve-
f

chiul zeu al seminţiei lui Efraim, pe care legenda 

l-a făcut 'urmaşul lui Moisi, care a condus' pe 

ebrei în Pământul făgăduinţei şi a cărui mamă 

se numia Măria, ca şi mama lui Iisus Chnstos. 

care conduce pe credincioşi in împărăţia’ îa? 

Dumnezeu.

Alături de acest zeu loşua, ale cărui trăsătur? 

le distingem cu înlesnire în persoana lui Iisus, 

se prea poate ca el, (Iisus) să mai fi împrumu

tat trăsături şi dela vre un personaj istoric, cum 

este, de pildă, loşua ben Pandira, despre care
•  _

se spune în Talmud, că a fost răstignit, cam ca
Hat Jesus gelebt? pag. 20.

___  _ _ m____ ___

*). Pagan Christs, apud Guignebert, op,cit. pag. 89.
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o sută de ani înainte de era creştină, probabil, 

pentru că profesa idei care nu se potriviau cu 

ale iudaismului oficial.

Mişcarea religioasă, care a dus la cultul lui 

Iisus şi a format germenele creştinismului, a prins 

rădăcini mai întâi în sânul acelei secte iudaice, 

pe care şi creştinii de origină păgână o soco- 

tiau, pe la sfârşitul veacului al doilea, ca ere

tică, secta ebioniţilor.

O altă sectă mai puţin numeroasă, pe care 

o găsim amintită în acelaş timp şi alături de 

ebioniţi, este a nazareilor, nazareenilor sau na- 

zariţilor. Nazareni se numiau însă şi cei dintâi 

creştini, după însăş mărturia Faptelor Apostoli

lor (24, 5)

Din aceste constatări, Robertson conchide:
m

Cultul creştin şi Evanghelia provin dela ebioniţi 

prin filiaţiunea nazareenilor.

Pentru sprijinirea acestei concluziuni şi a afir- 

maţiunilor sale în genere, Robertson continuă 

astfel seria presupunerilor sale:

Ebionitismul s’a ivit în timpul ce precede do- 

minaţiunea romană asupra Palestinei şi înteme

ietorul lui e, poate, chiar acel Ioşua ben Pan- 

dira, amintit mai sus, despre care Talmudul spune, 

că a fost răstignit la Lida, în ajunul Paştelui, 

sub domnia lui Alexandru Ianeu (104— 78) şi 

ale cărui patimi sunt, fără îndoială, unul din ele

mentele dramei.-

In Vechiul Testament se .găsesc deasemeni 

urmele unei mişcări mesianice în legătură cu nu

mele Ioşua. Astfel, în capitolul 3 din profeţia 

luj Zaharia se vorbeşte de un mare preot cu
%

numele Ioşua, despre care se spune că primeşte 

o tiară strălucitoare. Că în aceste cuvinte se co- 

prinde o profeţie mesianică, nu mai încape în

doială. Tot acolo se dă lui Mesia numele de*

* r a m u ră iar ramură se zice pe ebreeşte atât 

ţmach, cât şi naţar şi neţer.

De aci îşi trag, probabil, numele nazareenii
j

sau neţeriţii. Ei ar fi dar un partid mesianic, 

care a păstrat aducerea aminte de zeul efraimit 

Ioşua, a adăogat la aceasta speranţa în Ioşua 

al lui Zaharia, a crezut, că vede în Ioşua ben 

Pandira pe Mesia cel aşteptat şi a adoptat, ca 

simbol sau emblemă, o ramură.

Nu este esclus ca nazireii, secta iudeilor pioşi,

cari se abţineau dela băuturi spirtoase, nu mân
cau carne şi nu-şi tundeau părul, să fi format 
an alt partid mesianic a parte, nici că ei să se'

fi contopit dela o vreme cu nazareenii sau ne

ţeriţii, dată fiind asemănarea numelui ce purtau 

şi identitatea scopului cc urmăriau. Obiceiul pri-
I

milor creştini de a se numi sfinţi (ăyioi), care 

corespunde exact cu înţelesul cuvântul nazireu
9

devotus, ar fi o dovadă mai mult de adevărul
4

ultimei presupuneri.

Mai departe, Robertson afirmă, că cultul unui 

zeu mântuitor cu numele de Ioşua, ar fi existat 

în iudaismul eterodox înainte de epoca în care 

pune tradiţia pe Iisus Galileianu. Acest cult ar 

fi constat într’un ospăţ religios în care se ce

lebra moartea unui zeu, concepută ca o jertfă 

ispăşitoare. In mitul care constitue esenţa acestui 

cult, Robertson vede un împrumut, o imitare a 

cultului atâtor zei ai popoarelor dimprejur, pre

cum: a lui Attis al frigienilor, a lui Tamuz al 

babilonienilor, al lui Osiris al egiptenilor şi al 

altora. La acestea se adaogă, către începutul ere1 

creştine, şf mitul lui Heracles şi al lui Zagreos 

sau Dionisos ai grecilor, aşa că această ar fi sin- 

cretizat în acest timp toate ideile care circulau 

la popoarele vechi ale Asiei, Africii de Nord şi 

Europei sudestice despre un dumnezeu sau erou 

Mântuitor.

Apostolul Pavel şi colaboratorii lui răsădiră pe 

teritoriul grecesc aceste idei ale sectei iudaice, 

cunoscute până atunci numai între iudei sau, 

cel mult, şi prozeliţilor. Atunci se introduseră 

în ţesătura dramei sfinte diferite epizoade des- 

tinate să discrediteze pe cei doisprezece apostoli 

mitici şi. pe Iisus însuş. Astfel unul din apostol1 

îşi trădează învăţătorul, altul se leapădă de El, 

şi cu toţii nu-L pot pricepe. Iisus însuş şi Ioan
4

Botezătorul spun iudeilor, că li se va lua îm- 

părăţia cerurilor, iar aceştia, ca răzbunare, răs

tignesc pe Iisus. Alte mituri greceşti se adaogă 

la cele de până aci şi astfel creştinismul prinde 

rădăcini şi se răspândeşte cu iuţeală în lumea 

păgână, pentru că adoptă puţin câtă puţin mi

turile, misterele, minunile şi credinţele religioase

ale acestei lumi. t
i

Iată câteva mostre de felul cum Robertson

caută să ilustreze şi întăriască afirmaţiunile sale

de până aci: Christos se naşte într’un grajd, ca

Horus în grajdul — templu al vacei sfinte, care

e zeiţa fecioară Isis; Evangheliile apocrife îi pun

naşterea într’o peşteră, care aminteşte de naşterea 
lui Zevs, a lui Mitra, a lui Dionisos, Adonis şi 
Hermes; El a schimbat odată apa în vin, ceeace

I

%



s  

/✓
Dionisos o făcea din timpuri immemoriale; merge

S  

pe apă ca Poseidon; mânueşte biciul ca Osiris 

şi Phpebus Apoljon: ca solarul Dionisos călăreşte 

pe doi asini şi hrăneşte gloatele în pustie; ca 

Asclepios înviază morţii, dă vedere orbilor şi 

vindecă pe bolnavi; ca Attis şi Adonis  ̂ e plâns 

de femei când moare şi le înveseleşte prin învoirea 

sa.
*

Cina cea de taină a lui Christos şi sfânta eu- 

harishie creştină nu sunt alt ceva de cât un mit 

solar. Nazareenii mâncau, la ospăţul lor sfânt, un 

miel, care simboliza pe Mesia. In Apocalips, care 

e curat iudaic, mielul este său numele mistic al 

Fiului lui Dumnezeu sau lisus,' care era una cu 

Iahve cu mult înainte de ivirea creştinismului. 

Serbarea. Paştelui în timpul când soarele intră 

în zodia berbecului şi mâncarea mieliilui pascal 

fript, iar nu fiert?, stau de asemeni în strânsă le- 

gătură cu mitul solar. Berbecul din jertfa lui 

Abraam, care e adus în locul lui Isac, se ra- 

portă tot la acest mit solar şi la lisus, căci Isac 

sună foarte asemănător cu Ieşu sau Ioşua.

Episodul trădării lui lisus are caracter cu ) 

totul simbolic şi nu e nici decum istoric. Iuda 

este numele generic al poporului iudeu. El în

semnează diavol, protivnic. Evangheliile îl şi 

numesc «diavol», iar tradiţiunea îl reprezintă cu 

pârul roşu, asemănându-1 astfel cu Tifon sau Set, 

omorîtorul dumnezeului-mântuitor Osiris al egip-
4

tenilor. Crearea acestui personaj n'are alt scop 

decât ca să treziască urşi împotriva poporului ■
A• •

iudeu, care a răstignit pe' lisus. întreaga istori

sire a patimilor, răstignirii şi învierii Domnului 

este un mozaic de bucăţi foarte deosebite ca 

origină. încoronarea lui lisus de către soldaţi, 

îmbrăcarea cu mantie roşie, ironizarea lui ca 

împărat, biciuirea şi răstignirea amintesc de
4

jertfirea dumnezeului semitic God—El şi dum- 

nezeu-omul sărbătorii babiloniene a saceelor, în 

care un criminal, îmbrăcat în podoabe Împără

teşti, era, după cinci zile, biciuit şi spânzurat 

sau răstignit. .Crucea o găsim deasemeni În cultul
w

lui Osiris, simbolizând prin braţele ei întinse, 

pe care adesea se puneau braţe omeneşti, re

naşterea mistică. Jertfirea lui Christos, ca punct
f

culminant al actului răscumpărării, însemnează

pur şi simplu, că ideea de jertfă omenească nu

dispăruse în acel timp din ritualul altor reli- 
giuni. Astfel, Porfiriu istoriseşte, că în Rodos 
era obiceiul ca să se sacrifice lui Cronos în fifecare

• «
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an, un criminal, care era mai întâi îmbătat. 

Konzii din India sacrificau până aproape de jumi-
«

tatea veacului XIX un om, în cultul lor, cu un 

ceremonial ale cărui amănunte se apropie mult 

de ale răstignirii lui Christos. Victima era îm

podobită cu flori şi cinstită, după aceea atâr

nată de craca unui arbore, cu care împreună 

trupul său forma o cruce, apoi era ameţită cu 

opiu sau cu mătrăgună şi i-se rupeau mâinile 

şi picioarele sau numai acestea din urmă. Pu

nerea trupului mort al lui lisus într’un mormânt
«

săpat în piatră şi învierea lui îşi au în fine paralela 

în învierea lui Mitra din stâncă. 9)

La această caricatură, la această ţesătură de 

absurdităţi, de fantasmagorii şi imposibilităţi a 

ajuns Robertson, tăgăduind pe Christos. Acest 

fragil mozaic religios voia el să-l substitue creş

tinismului, care a înfrânt urgia a douăzeci de
i

yeacuri de existenţă.

*
* *

%

Sm ith merge în totul pe aceeaş cale şi se 

serveşte de aceeaş metodă ca şi Robertson. 

pentru a-şi construi himericul său creştinism 

fără Christos.

Creştinismul — zice el — n’a putut decurge 

din realitatea descrisă de Evanghelii, din viaţa, 

faptele şi moartea unui ţăran galileian, ci dm 

credinţa într’un Dumnezeu lisus Christos, Mân

tuitor, Tămăduitor, Stăpân al cerului şi al pă

mântului, al cărui cult exista înainte de era 

noastră. 10)

Insuş numele lisus Nazareeanul sau Naza- 

rineanul probează, că lisus n’a fost om, căci 

el nu vifte dela Nazaret, care nu exista la în- 

. ceputul erei creştine, ”) ci se trage mai de de

parte, dela nazareeni.

Cei dintâi creştini s’au numit ei înşişi naza- 

reeni sau nazoreeni. Tot astfel îi numiau şi o-
I

rientaiii şi Talmudul. Numele acesta se găseşte 

de mult la iudei cu înţelesul de «pândar* sau 

x-păzitorv. Aşa îl întâlnim în cartea doua a Re

gilor (17, 9; 18, 8) şi în Ieremia {31, 6), unde 

radicalul N. S. R. se află 63 de ori numai cu 

acest înţeles. Acest radical e foarte vechiu, e 

un patrimoniu al semiţilor în general şi se în

tâlneşte şi în alte părţi. Astfel se întâlneşte in 

inscripţiuni din Asia Mică sub forma Na-sa-ru,

®) A short History of Christianity şi Pagan Christs.
10) Ecce Deus, pag. 80.
u) Ecce Deus, pag, 80. '

CREŞTINISM FARA 11SUS HRISTOS?

\



284
\

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
________________________________________________ »

în codicele Hamurabi şi în compoziţiunea nu-
«

melor proprii. Forma talmudică ha-Nosri-n&za-
w

reeanul este aceeaş ca ka-Noser din Exod (34, 

7), unde are înţelesul de «păzitor*. Forma si- 

riacă Nas aria însemnează Dumnezeu e ocrotitor,

provenind din Nasar şi «ia» care e prescurtarea
/

numelui lui Dumnezeu, Iahve. Epifaniu (în Pa- 

narion 29, 6) atestă, că Naaapatot nume care
*

se apropie foarte mult de Nasaria, erau o sectă * 4 
iudaică veche şi care nu recunoştea pe Christos* 

Ipolit (în Philosophumena Vy 10) citează un 

imn, al cărui text e foarte nesigur, dar din care 

reiese limpede, că Iisus este o fiinţă dumneze

iască, este Fiul lui Dumnezeu, care intervine
#

pe lângă Dumnezeu-Tatăl pentru oameni, pe 

cari-i conduce pe căile sfinte ale cunoştinţei. 

După părerile criticilor de seamă, acest imn ar• ' * 
fi anterior creştinismului şi ar fi compus de

* %

Naasenieni, o sectă a gnosticilor, care are multă 

as.mănare cu nazarenii. 12) Aceştia ar fi numit 

pe Dumnezeu Na-Sa-R păzitor, ocrotitor. In spri

jinul acestei păreri, ar veni textul unor formule 

de exorcisme, descoperite pe nişte papire, şi 

unde se întâlneşte numele Nasar şi cilvintele:

«Te ju r în numele lui Iisus, Dumnezeul ebre-
i

ilor»; ■
•  \

*
4

Cuvintele îngerului în Evanghelia dela Matei 

(1, 21): «...»£/-* vei pune numele Iisus, pentrucă 

el va mântui pe poporul său de păcate», arată, 

că la numele de Iisus sau Ieşua, care însem- 

nează «ajutorul lui D um nezeus’a adâogat şi 

predicatul de nazareean, dela noser păzitor, o- 

crotitor. ,

Iisus Nazareeanul sau Nazoreeanul însemnează
0

*

dar numai Iisus Mântuitorul, Ocrotitorul,' iar
^  0

nici decum cel din Nazaret.

Predicatul de domn sau stăpân (xupios) care 

se dă de asemeni lui Iisus, este t tlul pe care-1
/

are Iahve în SeptuagiAta şi e o probă mai mult, 

că Iisus a fost un Dumnezeu liberator, ocrotitor, 

mântuitor. Ca atare a fost el adorat de arfrin- 

titele secte iudaice înainte de ivirea creştinis

mului. Dar chiar dacă n’am avea această dovadă
f

•  *

prin existenţa acelor secte, ar trebui — zice 

Smith -— să se admită aceaâta ca o ipoteză,

pentrucă altfel cultul lui Iisus n’ar putut prinde
•  t

asa de repede-, Ca Pavel să poată vorbi de 
el. ’3)

i

ia. Der vorchristliche Jesus, pag. 31 şi urm.
*■, Ecc« Deus, pag. 64 şi nom.

Smith se crede sc de a opera cu ipoteze, 

căci i se pare că are dovezi sigure despre ade

vărul susţinerilor sale chiar în Noul Testament.
f

Aceste pretinse dovezi constau din răstălmăcirea

unor cuvinte şi fapte, dm punerea l<5r la tor-
f  •

tulă, ca Să mărturisiască— ca altă dată victimele
c  ^

inchiziţiei— ceeace vrea autorul. '

Una din aceste dovezi şi cea mai puternică• J * 
ar fi cuvintele: «~a ' TZtpi cele despre

Iisus>, care n’ar însemna «lucrurile sau eveni- 

nimentele privitoare la Iisus», ci «învăţătura
%

despre Iisus*, adică ceea ce se crede despre Iisus 

ca Dumnezeu. l4)

Convertirea lui Simon Vrăjitorul de către d a- 

conul Filip, în Samaria, ar fi o altă probă. 

Convertirea n’ar fi fost cu putinţă să se facă 

aşa de repede, dacă între-ideile lui Simon şi 

ale lui Filip n’ar fi fost o mare asemănare. Si

mon a fost dar un precursor al creştinismului, 

un creştin înainte de Chţistos. I5)

Acelaş lucru e şi cu EJjma Vrăjitorul, pe
•  ,  •

*

care Pavel şi Barnaba l-au întâlnit la Pafos., în
m

Cipru, la proconsulul Sergiu Paul. Acesta purta 

şi numele de Bar Iisus, adică Fiul lui Iisus, 

nume care însemnează —, zice Smith — fiu  spi

ritua l sau ucenic al. lu i Iisus, aşa cum «fra ţii
$

lui Iisus» din Evanghelii sunt adepţii lui şi cum 

acei iudei, despre cari spun Evangheliile, că
% +

proorociseră şi' alungaseră demoni în numele 

Dopanului, ar trebui să se numiascâ asemeni 

«f iii In i Iisus*'. ,6)

Numeroasele minuni făcute în nunjele lui Iisus 

ar fi iarăş o dovadă, că numele şi ideia. de 

, Iisus aveau deja o lungă istorie în timpul apos- 

toiului Pavel şi al primilor creştini. v')

învierea lui Iisus, pe care apostolii şi în deo

sebi PaVel se întemeiază în predică lor şi o
•  *  

socotesc ca un fapt istoric absolut sigur-şi de 

cea mai mare importanţă, Smith o consideră 

ca o alegorie. ÎLa nu însemnează înviere din 

morţi, ci înălţare, ridicare, relevare, întemeiere, 

clădire. Cu privire la Iisus, învierea sa este
$

«confirmarea şi întărirea noului zeu mântuitor
#»

•  *

pe tronul universului.... Fireşte, învierea şi înăl

ţarea nu trebue privite cu două lucruri deose-.
4  •

bite, ci ca unal singur, ca o ridicare şi înălţare 

în cerul cel m^i înalt*. ,8)
-  - ' ----------------------f

u . Der vorphristliche Jesus pag. 4—5.
15. Idem, pag. 11—16. 16. Idem, pag. 16—21.
17. Idem, pag. 22 şi urm. şi 33 şi urm.

Idem, pag. 71-106 şi Ecce Deus, pag. 69.
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Iisus este dar un Dumuezeuy care a existat 

înainte de creştinism Dacă Pilat l-a prezentat 

într’adevâr gpporului iudeu cu cuvintele Ecce
* * •* —*  *«

Homo, a greşit, căci trebue -ă zică: Ecce Deus.

I'sus s’a născut din ideec% de: mântuire, înţr’o
t

sectă iudaică şi tipul său e precizat prin con- 

cretizarea imaginiloryşi ideilor curente în lumea* 

în care ele "au evoluat. 19)
«

Creştinismul es'te, în prima analiză, o gnoză 

iudaică, care s’a îmbogăţit — ca şi figura ;Ome- 

nească a eroului său — cu adaose din toata re- 

ligiunile cu care a venit în atingere şi şi-a creat 

o istorie primitivă cu caracter mitologic, cu 

toate religiunile divinităţilor literatoare sau mân-'

tuitoare. 20) *

Origina creştinismului nu trebue căutată nu

mai în Galileea şi Ierusalim, cum vor autorii 

scrierilor Noului Testament, ci.,şi în Cipru, Ci* 

rene, Alexandria, Damasc, Efes, Anţiohia ş1 

chiar în Roma. 2l)

Cu alte cuminte, «învăţătura despre Christos», 

cc re vegetase în misterele unor sedte puţin cu

noscute, a început să lumineze lumea în timpul 

în care legenda îl localizează, mulţămită tendinţei 

generale spre monoteism şi instinctului de. uni

tate, realizate de progresul cugetării filosofice 

şi al. sentimentului religios. Punctul său de ple

care a fost în iudaismul elenizat, în prozelitism,
I

care a izbutit să împace monoteismul iudaic 

cu politeismul păgân; în ceeace a avut fiecare 

mai bun. as)

Aceasta ̂ -înfăţişarea ce ia creştinismul fără 

Christos la Smith.
• v

«

*

** *
/

Drews admite în totul părerile lui Robertson 

şi ale lui Smith şi se strădueşţe, cu ajutorul 

studiului religiunii comparate, să limpezias'că 

pe deplin ceeace el numeşte urnitul lui Christos» 

adică felul cum a ajuns lumea să adore pe 

Iisus, sau qu alte cuvinte cum a luat naştere 

şi s’a desvoltat creştinismul şi ce este el în 

esenţa sa.

Ivirea creştinismului se face într’un timp şi 

pe un tărim bine pregătit. La apariţia sa, lumea 

greco-romană era adânc religioasă. Pânăvşi cele 

mai luminate spirite credeau, că o catastrofă
_________________________________________________ -_________________________  '

18. Ecce Deus, pag. 68 şi urm.
2°.’ldem, pag. 70.
**. Der vorchristliche Jesus, pag. 21—31.
M. Ecce Deus, 67—75.t 4  •  î
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universală, care avea să pună capăt la tot ce
1

există, era aproape să izbucniască. O teamă su

perstiţioasă de spirite rele şi demoni, amestecată
I

♦  

cu ideea şi aşteptarea nu destul de bine defi

nită a unui Mântuitor îşi făcuse loc în toate

inimile. Mângâerea deplină n’o putea da însă
t

vechia religiune naţională, ci numai amestecul 

acesteea cu religiunile orientale, pline de mistere 

şi care în acel timp se manifestau într’o mul- 

ţime de forme nouL

La nici un popor îhsă setea de mântuire nu 

era-aşa de vie ca la poporul iudeu. Deja de
r  4

mai ’nainte, iudeii se hrăniau cu speranţe me- 

sianice, dar contactul îndelungat şi de aproape 

cu religiunea persană a avut darul de a schimba 

faţa credinţelor lor religioase. ^Felul cum perşii 

îşi înfăţişau principiul bun, pe Ahuramazda, a
«

' influenţat şi transformat credinţa lor în Iahve, 

' care nu mai e de acum un Dumnezeu aspru şi 

singuratic, ci e izvorul vieţii şi al luminii şi are
♦

în jurul său nenumărate cete de îngeri, zei şi 

spirite, care-1 pun în legături cu pământul. Din

principiuf rău al perşilor, din Angromainiu, care
•  f  /

stă în luptă veşnică cu Ahuramazda, iudeii îşi 

făuriră pe Satan, protivnicul lui Iahve, corupâro-
.  •  •

rul creaţiunii, stăpânul acestei lumi şi căpetenia 

demonilor. •
i

A

In fruntea luptei dintre aceste două principii
* ♦ 

opuse sta, după concepţiunea parsistă, Mitra, 

spiritul luminii, al adevărului şi al dreptăţii, în

truparea focului şi a soarelui, prietenul omu ui, 

mijlocitorul şi mântuitorul,» conducătorul suflete

lor în veşnicie şi judecătorul lor. El este «dum- 

nezeescul fiu» al lui Ahuramazda, creat de acesta, 

ca să lupte în fruntea cetelor cereşti în con-ra

puterilor întunerecului şi să ajute la întemeierea
/

împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ prin nimi- 

cirea plantelor şi vieţuitoarelor vătămătoare şi 

înmulţirea celor folositoare omului.

Când va fi să se sfârşiască lumea, Ahuramazda 

va trimite în lume pe„ fiu l feceoctreipe Şaaş- 

iant, care se va naşte din sămânţa lui Zaratuştra, 

sau după o altă versiune, va veni pe pământ 

Mitra, va învinge pe Angromainiu şi demonii Jui, 

va învia morţii, va ţine judecata şi va întemeia 

o împărăţie de rt.000 de ani, după care va fi sfâr

şitul definitiv al lumii şi al 'duhurilor rele, ar
✓

sufletele oamenilor vor fi toate fericite.
% f_ V

Credinţa parsistă în Mitra şi Şaoşiant n’a ră
mas fără înrâurire asupra credinţei iudeilor în



266 BISERICA ORTODOXA ROMANÂ

Dumnezeu a făeuţ lumea, sufletul lumii'»,' etc.,Mesia. De unde înainte, ei vedeau în Mesia pe 

un rege, care făcea legâtuia între Iahve şi 

poporul său, cu timpul 1 au apropiat din ce în 

ce mai mult de dumnezeire, l-au iiumit Fiul lui 
_ •

Dumnezeu şi au ajuns aproape să-l confunde cu 

Iahve. Precum în parsism concepţiunea despre 

Şaoşiant, tot aşa şi în iudaism concepţiunea _ 

despre Mesia oscilează între aceea de rege din 

neamul lui David şi fiinţă supraomenească co- 

borîtă din cer. Ca Şaoşiant sau ca Mitra, Mesia 

va judeca lumea şi va întemeia o împărăţie pă

mântească de 1000 de ani, căreia îi va urma 

împărăţia veşnică, cu fericirea celor drepţi şi 

chinurile celor răi.

Ideile de învierea morţilor, de judecată, de 

imortalitate personală cu care se îmbogăţi reli- 

giunea iudaică din atingerea ei cu parsismul, 

lărgiră cadrul monoteismului iudaic şi-i dădură 

putinţa să intre în luptă de întrecere cu cele

lalte religiuni a3).

Cultura greacă şi-a exercitat de asemeni in

fluenţa sa asupra religiunii iudaice, începând din 

vremea lui Alexandru Macedon. Răspândirea 

iudeilor prin toate ţările dimprejur, în deosebi 

după afaceri comerciale şi stabilirea lor in mare 

număr în Egipt, mai ales în Alexandria, şi fami-
»

liarizarea lor cu filosofia greacă au făcut ca în- 

săş concepţia lor despre Iahve să se schimbe.

Dela perşi mai luaseră iudeii şi noţiunea de 

<Cuvânt», ca putere creatoare şi reprezentant 

al lui Dumnezeu pe pământ, iar dela egipteni 

sau, poate tot dela perşi noţiunea de «înţelep

ciuni?», din care cartea întitulată înţelepciunea 

lui Solomon făcu o fiinţă dumnezeească aparte, 

care străbate toată firea ca principiu al revela- 

ţiunii dumnezeeşti în lume, ca principiu de viaţă, 

ca mijlocitor al mântuirii, ca putere pronietoare, 

etc. Şi cuvântul şi înţelepciunea aveau să de

termine mai de aproape raportul lui Dumnezeu 

cu lumea.

Iudeul alexandrin Filo, cunoscător temeinic aL 

filosofiei greceşti păstrător zelos al religiunii pă

rinţilor săi, împăcă şi pe una şi pe alta, cu aju

torul interpretării alegorice şi formulă doctrina 

despre « Cuvântul lui Dumnezeu», pecare-1 numi 

şi «.Fiul întâi născut al lui Dumnezeu», a l doi

lea Dumnezeu» şi «locţiitor, trimis, arhanghel al

lui Dumnezeu*, <mângâitorul, acel prin cate
/

*•) Die Christuamythe, voi. I, pag. 6-U.

etc. Cuvântul lut Dumnezeu (Xoţos) ne vine în- 

tr’ajutor în lupta ce trebue să ducem împotriva 

lumii şi a păcatului şi ne ajută să ne apropiem 

de Dumnezeu şi să ne unim cu el. El este dar 

unicul nostru Mântuitor, căci nymai unindu-ne 

cu el, prin credinţă şi dragoste, ne putem înălţa
V

la izvorul vieţii, putem să privim pe Dumnezeu
»

şi să ne împărtăşim din viaţa lui 24).

Urmând în totul pe Smith, Drews susţine că 

sectele iudaice, ieşenii, nazareii şi nassenii, cu

noşteau şi adorau, cu două veacuri înainte de
t

era creştină, un Dumnezeu Mântuitor cu numele 

de Iisus sau Iosua *5).

Dar şi iudaismul ortodox, ca religiune curat 

sincretistă, nu era strein de această divinitate.

In diferite religiuni- se întâlneşte credinţa în- 

tr’un Mântuitor dumnezeesc unită cu ideea de 

un Dumnezeu, care suferă şi moare. Origina a- 

cestei credinţe se reduce la observarea, că în 

fiecare an puterile naturii scade pentru câtva 

timp iarna şi apoi se trezesc sau înviază iarăşi, 

primăvara. Fenomenul acesta a influenţat adânc 

sufletul omenesc, care a văzut în el soarta unui 

tânăţ zeu, a cărui moarte a plâns-o şi de a 

cărui inviere s’a bucurat. In cultul ce dă aces-
I

tui zeu, omul primitiv a crezut, că poate suferi 

în locul lui şi astfel s’a ajuns la sacrificiul o- 

menesc al unei persoane învestite cu îmbrăcă

mintea şi insigniile Zeului. In timpurile istorice 

se sacrificau în acest scop regi sau preoţi ai 

acelui zeu, iar mai târziu locul lor l-au luat cri

minalii. In unele cazuri sacrificiul omenesc era 

numai simbolic. Astfel în cultul lui Osiris, a lui 

Mitra, Attis şi Adtmis, omul era înlocuit prin- 

tr’un chip sau statue a zeului, printr’o păpuşă 

sau printr’un trunchiu de arbore sfânt.

Cu ideia, că prin sacrificiul omenesc natura 

îşi recapătă puterile pierdute, s’a unit şi ideea 

de expiere. Cel sacrificat nu înfăţişa numai pe 

zeu înaintea poporului, ci şi pe popor înaintea 

zeului, şi avea să o expieze, prin moartea sa, 

păcatele săvârşite de popor în cursul anului.

Aceste credinţe, aceste mituri se găsesc şi la 

iudei, continuă Drews. Astfel proorocul Zaharia 

(12, 10 urm.) vorbeşte de uciderea misterioasă 

â unui zeu, pe care locuitorii Ierusalimului îl 

vor plânge ca pe Haddad-Rimmon, adică pe
_ •

u) Idem. pag! 13-17. _ 
lg) Idem, pag. 17-29.
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Adonis, înt câmpia Megiddo şi Ezechill descrie 

(8,14) pe femeile din Ierusalim, stând înaintea 

porţii de miazănoapte a cetăţii şi plângând pe 

Tamuz. Ceremonia ţapului emisar, descrierea su- 

ferinţelor::slugii lui Dumnezeu de către Isaia (53) 

şi coprinsul psalmului 21 ar fi o dovadă, că 

iudeii au avut aceste practici.

Inşuşi sacrificiul omenesc nu era aşa de an
tipatic păgânilor cu se crede de obiceiu. La ro
mani, regele saturnaliilor era ucis, când se sfâr
şea sărbătoarea. Acelaş lucru se întâmpla şi la 
babilonieni cu regele petrecerilor de anul nou, 
numite sacce şi la perşi cu „omul fără barbă 
care înfăţişa anul vechiu. Iudeii în sărbătoarea 
lor Purim ar imita pe babilonieni .şi pe perşi. 
Cartea Ester, în care se arată cum s’a instituit

v

această sărbătoare, ar fi un simplu roman, în 
care Ester ar fi zeiţa babiloniană a fecundităţii, 
Iştar, iar Mardochai ar fi Marduk, zeul anului nou.

La origină, Paştele iudaic era sărbătoarea pri
măverii şi a anului nou, cu care prilej se adu
ceau zertfă zeului soarelui şi al cerului pârga ce
realelor şi întâii născuţi dintre oameni şi animale. 
Sacrificiile omeneşti erau privite ca pretutindeni 
în vechime, ca un mijloc de expiere a păcatelor 
din anul expirat şi de dobândire a harului lui

Iahve în anul ce urma. Cu cât cel sacrificat o-

cupase în viaţă o slujbă mai înaltă, mai de cinste, 
cu cât fusese mai iubit, cu atât sacrificiul era

mai de preţ înainte lui Dumnezeu. De aceea în 

vremurile vechi se sacrificau regii şi membrii ai 

familiei regale, cum spun cărţile Iosua şi Sa- 

muel prin cuvintele „sfinţiţi Domnului1'1', care în

semnează „sacrificaţi1'1'.

Sub influenţa altor religiuni, iudeii au con

ceput doi Mesia: unul biruitor şi altul suferind.

Precum mitologia greacă făcea deosebire între
t

Dionisos, fiul lui Zevs şi al Semelei, ca zeu 

mântuitor şi între Dionisos Zagreus, fiul Perse- 

fonei, care moare de chinuri grozave în mâinile 

titanilor, şi între Heracle, care mântueşţe prin 

biruinţele sale şi Prometeu, care sufere pentru 

omenire, precum perşii vedeau în Mitra pe mân- 

tui torul care mântue prin suferinţele ce îndură, 

iar în Saoşiant pe mântuitorul care izbăveşte 

lumea prin biruinţa asupra lui Angromainiu, tot 

astfel şi iudeii au făcut deosebire între Mesia 

fiul lui David şi Mesia, fiul lui Iosif. Evanghe

liile i-au confundat pe amândoi într’unul.
*

Despre Mesia, fiul lui Iosef, avem mărturii 

târzii, posterioare ivirii creştinismului, dar ele se 

Întemeiază de sigur pe tradiţiuni mai vechi, tn
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tot cazul Iosef, tatăl lui, nu e tâmplarul din Na- 

zaret, ci patriarhul Iosef, care, la rându-i, este 

un vechi zeu al tribului Efraim, un zeu al soa

relui, ca şi Tamuz al babilonenilor, cu care are 

mare asemănare. Tamuz stă sub pământ, Iosif 

sta trei luni—timpul iernii—în cisternă, Tamuz 

aduce, la întoarcerea sa, primăvara, Iosif aduce,
*

la sosirea sa în Egipt, belşugul. Pitarul spân

zurat şi paharnicul liberat, din istoria lui Iosif în 

închisoare, sunt cei doi tâlhari răstigniţi împre

ună cu Iisus, după cum Iosif însuş a preînchi- 

puit pe Iisus în multe privinţe

Iosua'Navi, cu care Iisus, fiul lui Iosif, are 

nume comun, pare iarăş a fl un zeu efraimit, 

înrudit cu Tamuz şi cu Adonis. Numele său în

semnează Mântuitor şi el a mântuit într’adevăr 

pie Israel conducându-1 în pământul făgăduit, 

după ce îndurase destul prin pustie, Iisus, fiul 

Iosif, conduce pe cei ce-i urmează în împărăţia 

lui Dumnezeu. Mama lui Iosua Navi s’a numit, 

după o tradiţie arabă, Maria ca şi mama lui li- 

sus. Nume asemănător, Mirra, are si mama lui 

Adonis. Iosua Navi e zeu al soarelui de primă

vară şi ca atare e pus în legătură cu sărbătoa

rea Paştelui, carc se serba la începutul primă

verii şi cu practica tăierii împrejur, care este 

simbolul sacrificiului de copii. Iisus Christos îşi 

începe misiunea publică aproape de Paşte şi 

şi-o şfârşeşte la Paşte.

După toate acestea—conchide victorios Drews 

—nu se va putea tăgădui, că ideia de un Me

sia care avea să sufere şi să moară nu e o i- 

dee veche la iudei şi care stă în legătură cu 

cultul primttiv al naturii, deşi mai târziu s’a In-
i

tunecat şi a rămas proprietatea esclusivă a unor 

anumite cercuri *6)
♦

Acum înţelegem—continuă el ceva mai de

parte—curti icoana lui Mesia oscilează la iudei 

între o fiinţă dumnezeească şi una omenească,

cum „Cel drept a fost socotit cu cei fără de
/

lege“, cum s’a putut concepe ideia, că un om 

este „Fiul lui Dumnezeu” şi tot odată „regele iu

deilor" şi că prin moartea lui de ocară şi ne- 

meritată Dumnezeu însuş s’a jertfit pentru ome

nire. înţelegem în acelas timp iarăşi, că şi pen

tru ce răstignitul a trebuit să învieze din morţi 

după puţină vreme, să se înalţe la cer prea mă

rit şi acolo să se unească cu Dumnezeu Tatăl.

26) Idem. pag. 47.
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Toate acestea au fost cugetări răspândite cu 

mult înainte de Iisus al Evangheliilor în poporul 

iudeu şi în toată Asia ajunseseră, cultivate de 

anumite secte ca o învăţătură secretă şi ajj dat

prilejul ca tocmai în această parte a lumii vechi
1

sâ se răspândiască creştinismul aşa de timpuriu 

şi extraordinar de repede. 27)

*
* *

Tot ce se afirmă despre Iisus Christos este
%

dar—după Drews—un mit, pentru alcătuirea 

căruia, s’au pus la contribuţie o mulţime de alte 

mituri. Elementul de bază este, fără îndoială 

speranţa mesianic a iudeilor, la care se adaogă 

mituri greceşti, ca de pildă, al lui Hermes, li

beratorul şi conducătorul sufletelor, păstorul cel
*

bun, asimilat de stoici cu Cuvântul imanent în 

lume; al lui Herakles, omorâtorul de monştri; 

a lui Iason, a cărui nume e forma grecească a 

cuvântului ebraic losua sau Iisus, şi care era un 

zeu solar, ai cărui 12'_*Eovarăşi, coresponzători 

cu cei 12 apostoli, sunt costelaţiunile. 28)

Cultul misterelor orientale, şi în deosebi al 

lui Adonis, a contribuit de asemeni la formarea 

mitului lui Iisus, căci creştinismul a prins râdă- 

cini mai întâi acolo unde era în floare cultul 

lui Adonis, în Antiohia, Cipru şi Cirene. Cu

vintele ,,Eu sunt Alfa şi Omega“, pe care Apo

calipsul (1,8) le pune în gura Mântuitorului, ar 

arăta limpede, că el e Adonis, căci literile Ao 

exprimă numele acestui zeu în dialectul doric. 29) 

Religiunile Indiei au fost în şfârşit foarte dar

nice faţă de creştinism. Drews insistă mult a- 

supra asemănării dintre mitul lui Iisus »şi al lui 

Buddha, al lui Crişna şi în deosebi al lui Agni, 

regele lumii, zeul zeilor, creatorul totului şi dă-
•

tătorul de viaţă, cunoscătorul tainelor, trimisul

zeului tată, mântuitorul oamenilor de puterea

întunerecului, etc. 30)

Ceia ce a înlesnit formarea mitului creştin,

atât de complex este fondul comun al tuturor 
miturilor din religiunile orientale, care sunt la

origină un mit solar: „întreagă istoria Mântu

itorului, a Fiului lui Dumnezeu făcut om, *nu 

este în fond altceva decât istoria trecerii soare-, 

lui prin zodiac, dela naşterea, la solstiţiul de

27) Die Christusmythe, pag; 50.

28) Idem, pag. 75 şi urm.

29.) Idem, pag. 133 şi 134 (nota).

, pag. 60—75.

iarnă, până la moarte şi la înviere, în primă

vară.“ 31) Aci Drevos, care s’a condus în lu- 

crarea sa foarte mult de Smirh, de Robertson 

şi în parte şi de Kalthoff, se apropie de Jensen, 

împrumutârd de ori unde găseşte, că să-şi în

jghebe teoria, întocmai cum pretinde, că s’a fă

cut cu mitul lui Iisus.

Totuşi, între cultul dumnezeului Iisus din na

inte de creştinism şi între cultul creştin al Dum

nezeului său Iisus este deosebire: cel de al do

ilea e complectarea, desăvârşirea celui dintâi şi 

autorul lui este apostolul Pavel. — Fiu de pă-
m

rinţi iudei, născut în oraşul Tarsus, unul din 

centrele culturii elenice, unde înfloria n^ua şcoală

stoică, în care se înfrăţiau vechile idei stoice cu
• 'k •

cele orfice şi platonice, el fa pătruns atât de

mult^de aceste idei, că s’a crezut, că a fost u-

cenicul lui Seneca, sau acesta al lui. Un sincre^
/ •

tism religios, mai bogat chiar de cât cel filoso

fic domnia de asemeni în Tars. In deosebi era 

mult răspândit aci cultul Iui Sandan, zeul hetit
4

al vieţii şi productivităţii, asemănat de greci 

. când cu Dionisos, când cu Herakles, când cu
*

Zevs înşuş. El trecea drept întemeietor al ora

şului, era înfăţişat ca bărbat cu barbă, purtând 

în mână securea dublă, struguri şi spice, călare
«

pe un leu sau pe un rug arzând. In fiecare an 

se ardea în cinstea sa un om sau o figură o- 

menească. Aproape tot aşa de răspândit ca cul

tul lui Sandan, care era privit de mulţi ca naţi

onal, era cultul lui Mitra cu învăţătura sa des

pre moartea şi renaşterea mistică a celor pri

miţi în comunitatea sa, cari se socotiau cură

ţiţi prin aceasta de pădate şi începând o nouă 

viaţă spirituală; cu ospeţele sale sacramentale, 

în care cei iniţiaţi se împărtăşiau din viaţa lui 

Mitra,'gustând din pâinea şi bând din vinul 

sfinţit; cu concepţia sa despre influenţa magică 

a sângelui de sacirficiu, care şterge toate pă

catele şi cu dorinţa arzătoare de curăţire, mân

tuire şi sfinţire a sufletulni. Nici aceste idei n’au 

rămas fără înrâurire asupra lui Pavel. Dovadă
• I ,  i

ar fi părerea sa despre semnificaţiunea mistică 

a morţii lui ‘Christos, despre botez, pâinea şi 

vinul euharistie, prin care credincioşii se îm

părtăşesc cu trupul şi sângele Domnului, etc. 

Dacă acum şi aci cetăţeanul Pavel va fi auzit

şi de Iisus, zeul sectelor iudaice, de sigur că
\

__ »

31) Hat. Jesus gelebt,? pag. 122.M
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"  s a părut ceva cu totul nou. întreaga Asie 

: i era dominată de credinţa într’un tânăr şi
■

---jos zeu. care prin moartea sa dă nouă viaţă

de mituri populare despre moartea sil- 

-a>r4 â acestui zeu şi despre strălucita lui înviere. 

N i nsmai în Tarsus şi în Învecinatul Cipru, cj 

p-errrindeni în această parte de lume, dar mai 

osebire In Antiohia, se sărbătoria cu o de

osebită. pompă, în fiecare an, acest zeu, care se

Tamuz, Aionis, Attis, Dionisos, Osiris, 

In frumoasa capitală a Siriei, moartea lui 

Aioais - Adonai-Domnul se serba printr’o repre- 

sestare dramatică. Chipul zeului era înmormântat 

^rtr'o anume zi a primăverii în bocetele femeilor. 

.s> cca următoare chipul se ridica din mormânt, 

gratr on mecanism, în exploziile de bucurie ale 

tr-î-indoşilor cari strigau: ,, Domnul trăieşte!.

? înviat! “, iar un preot ungea cu oleiu 

ţ_ra asistenţilor, pronunţând cuvintele: ,,Mân-

-i. credincioşilor! De oarece Dumnezeu a fost

- *u vom izbăvi şi noi din nevoile noastre

ş: Faptele Apostolilor spun, că vestea cea 

despre Iisus a fost predicată în Antiohia 

te f—re de Pavel şi că nu numai iudei, ci şi pă- 

g4*. aa primit cuvântul despre Christos ,,Dom- 

*B—*• De asemeni Cipru şi Cirene, unde cultul

a -

Adonis era în floare, ca şi în Antiohia, par 

f printre cele dintâi localităţi care au primit 

S^-ghelia, ,,care la origină—declară Drews sen-

n ’a fost nimic altceva de cât cultul lui 

indaizat şi spiritualizat ‘‘ 32) Cei dintâi mi- 

creştini—continuă el—nu s’au atins de 

păgânilor sirieni, ci au învăţat numai,

«A Cferistos sau Mesia, zeul sectelor iudaice,

Adonis, Domnul.

PaTeî. care se desprinse de timpuriu de me- 

igios din Tars şi studie cu zel şi price- 

aestrul Gămăliei, din Ierusalim, prin-

*■£

t sa «•

epBEifle religiunii iudaice, după metoda rigoristă 

a a r iilo r , şi obţinuse titlul de „învăţător de

na putea, de sigur, privi cu indiferenţă 

ssccui credinţei păgâne în Adonis cu credinţa

iudaice, care propoveduia pe Iisus 

Adocis. In Lege se spunea doar: ,,Blestemai

tşdxzurat pe lemn" (Deut. 21,23). Nu era 

» bîasfemie, a pretinde, că Iisus cel răs- 

tr f. Mântuitorul lumii şi Mesia cel aş- 

se lirael? De aci oroarea lui Pavel pen-

^ iT io ny th e , pag 133.

tru cruce şi ura sa împotriva creştinilor. Intr’o 

bună zi însă el se convinse, printr’o reacţiune 

firească a ideilor dobândite în tinereţe la vede

rea cultului lui Adonis şi Mitra, că sectanţii iu

daici aveau dreptate să vază în Iisus pe ,,sluga 

lui Iahve", ale cărei suferinţe ispăşitoare le-a 

descris Isala şi că sacrificiul lui a adus popo

rului mântuirea, pe care fariseii o aşteptau din 

stricta păzire a Legii.

Clipa în care mintea lui Pavel a fost luminată 

de această cugetare este clipa naşterii creşti

nismului, căci era foarte firesc ca Pavel să nu 

intre în nici una din sectele pe care mai na- 

inte le dispreţuise, ci să şi construiască religi- 

unea sa personală.

E de prisos să urmărim mai departe pe Drews 

pe întortochiatele cărări ale expunerii sale, căci 

am văzut destul de limpede şi care este înfăţi

şarea, origina şi desvoltarea creştinismului, cum 

îl înţelege el şi cine este persoana istorică, re

ală de care este legat, căreea îşi datoreşte creş

tinismul origina.

* *

Nu mult deosebită de a lui Drews este înfă

ţişarea ce are creştinismul fără Iisus Christos la 

alţi tăgăduitori ai existenţei lui Iisus. Astfel:

Whittaker susţine, că creştinismul e rezul
tatul unei vagi mişcări mesianice şi al vre unui

cult obscur, la care s’a adăugat apoi istoria vieţii 

lui Iisus. Aceasta ar fi avut loc pe la anul 70 

al erei creştine. 33)

Lublinsky deduce creştinismul din sectele iu- 

deo-gnostice ale esenilor, terapeuţilor, naasenilor 

ş. a. care nu se separaseră de iudaism înainte 

de anul 70 p. Chr., dar îşi aveau încă de mult 

teosofia şi misterele lor, prin care admiteau un 

Dumnezeu transcendental şi internaţional în lo

cul lui Iahve. 34)

Vollers pretinde, că el a ieşit din instinctele 

religioase ale masselor populare, influenţate de 

diferite mituri, din care al lui Adonis e, proba

bil, cel mai însemnat. 35)

Steudel crede, că creştinismul s’a născut din- 

tr’o sectă iudaică şi din concurenţa dinţre ea^i 

misterele păgâne. După analogia acelora, secta 

îşi creă tipul său original de Mântuitor şi dra

33) The Origins of Christianity, Londra 1909.
34.) Der urchristliche Erdkrei* und sein Mythos, 2 voi. Jena. 

1910.
35) Die Weltrellgionen, Jena. 1907.
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ma mântuirii, cu material scos din Vechiul Tes

tament; Mai târziu cineva istorisi pe scurt aven

turile sacre, istorisire care este prima Evanghe

lie. 36)

Deosebirea dintre aceste încercări sau sisteme, 

de a construi un creştinism fără lisus Christos, 

asemănătoare ca formă, este foarte mare ca fond 

şi ca valoare. Malte din ele sunt atât de fan-

36) In Kampf um die Christusmythe Jena, 1910.

tastice, că nu mai e nevoe să le combatem. Ex

punerea însăş este judecarea şi osândirea lor. 

Altele au aparenţa de soliditate. Luxul de sa- 

vantlâc ce se face în susţinerea lor dă multora 

impresia, că nu se poate ca ele să nu se în

temeieze pe adevăr.

Cu acestea cată dar să ne răfuim.

I. MIHĂLCESCU

RUGĂCIUNEA CA PORNIRE SUFLETEASCĂ

Nimeni nu-i ateu în fundul inimii lui, a zis Wil- 

liant James. Intr’adevăr, sunt momente în viaţă, 

când omul, chiar când se declară necredincios, 

are conştiinţă de ceva mai presus decât for

ţele cosmice, de ceva mai presus decât ştiinţa. 

Sunt stări sufleteşti când inima simţeşte în ea 

o putere mai tare ca raţiunea. In orice om gă

sim o cât de vagă credinţă în Dumnezeu, şi 

tendinţa de a se ruga există în stare latentă în 

fiecare din noi. Scepticizmul modern a făcut 

tot posibilul, pentru a arăta că rugăciunea e 

contra raţiunei, şi cu toate acestea sunt parti

zani ai acestei teorii, cari găsesc încă timpul să 

se roage. Carlyle cu drept cuvânt a spus că 

rugăciunea e cel mai profund instiqct al sufle-
%

tului omenesc. In adevăr, noi o găsim la toate 

epocile şi la toate popoarele. Omul, indiferent
*

de stadiul de civilizaţie în care se află, niciodată 

nu s’a putut lipsi de rugăciune. La omul săl

batec, ea e primitivă şi naivă, la omul civilizat, 

ea e inteligentă şi spirituală. Rugăciunea e con

siderată ca o tendinţă naturală a sufletului nos

tru. Acel ce-şi înăbuşă în el instinctul rugă

ciunii, nimiceşte una din funcţiunile esenţiale 

ale vieţii omeneşti.

Cu toate acestea, experienţa noastră contra

zice această afirmaţiune. Sunt oameni, cari nu 

se mai roagă. Insă, aceasta nu e din cauza in

stinctului, care nefiind dezvoltat, şede adormit 

în unele fiinţe, ci din cauza opiniunilor lor. Pu

terea instinctului poate să apară într’o împre

jurare sau alta.

Cu toate zidurile gândirei moderne, rugă

ciunea poate încă să sporească, căci natura e 

mai puternică ca orice artificii, şi curentele sub

terane ale vieţii noastre îşi fac drum către aerul

liber. Chiar şi Auguste Comte, considera actul 

rugăciunii ca făcând parte integrantă dintre func

ţiunile naturii omeneşti şi sfătuia pe adepţii lui 

să se reculeagă câte două ore în fiecare zi.

Rugăciunea s’a adaptat la toate gradele de 

cultură. La început, ea era amestecată cu ma

gia. Deci dela această formă rudimentară a rugă

ciunii, care a avut loc la începutul păgânismului, 

şi până la savantul modern ,,îngenunchiat în faţa 

lui Dumnezeu, rugăciunea a luat o dezvoltare 

fără sfârşit. Sub formă de instinct, în stadiul ei 

primitiv, ea a mers paralel cn progresul şi cui- 

tura umanităţii. Rugăciunea îmbracă mai multe 

forme, după dezvoltarea noastră spirituală. La 

început, în stare de instinct, ea a mers dezvol- 

tându-se, până a devenit o putere, care să susţie 

toată viaţa noastră. Rugăciunea e, ca şi cuge

tarea, o tendinţă ce trebue cultivată. Lăsată în 

stare de instinct, ea nu va deveni nici odată forţa 

ce strămută munţii, de care ne vorbeşte Sf. 

Scriptură.

Cei ce nu-s obicinuiţi să se roage, se roagă 

numai în momentele de grea cumpănă. Rugă

ciunea lor e un sţrigăt de alarmă. Ei lasă să a- 

doarmă în ei instinctul rugăciunii, până ce un 

moment de criză îl trezeşte. De multe ori, ma

rile lovituri răscolesc viaţa noastră morală şi 

dau liber curs tendinţelor primitive din care ţâs- 

nesc izvoare de rugăciune până atunci închise. 

Cea mai mare parte din oameni, cât trăesc în 

pace şi fericire, nici nu se gândesc să arunce o 

privire spre Dumnezeu, însă îndată ce le vine 

un neajuns, încep să se roage. A veni la Dum

nezeu, rumai în orele de criză şi când avem 

ceva de cerut, probează mult egoism şi multă 

îndrăzneală din partea noastră. Ce-am zice noi
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d- o persoană care nu ne salută, sau nu ne 

▼orbeşte decât când are nevoe de noi. De câte 

on n’avem aceiaşi atitudine către Dumnezeu!

Generaţia noastră, lacomă de activitate şi ocu- 

pară mai mult cu viaţa exterioară, a neglijat re

culegerea şi şi-a pierdut rezervele de forţă mo- 

ra â, pe care o posedă acei consacraţi medi

taţiei. Epoca noastră e cu totul lipsită de 

’rs.tâ spirituală. N’am putea oare noi să unim 

ivitatea cu rugăciunea ? Mulţi nu se mai roagă, 

pentrucă consideră rugăciunea ca o corvoadă, 

pe când, în fond, ea e o favoare. Celce nu se 

roagă, pierde prietenia cu Dumnezeu, cel mai

ac

I *  < privilegiu al vieţii.

mai pentru acei ce se roagă şi trăesc în unire 

cu Dânsul. Pentru ceice nu se roagă decât 

spre a îndeplini o formalitate şi cari nu re

curg la El decât la nevoie, Dumnezeu nu e decât 

o fiinţă vagă, o ideie, o ipoteză, care explică 

existenţa lumii, dar a cărei prezenţă n’o sim-
«

ţese în viaţa de toate zilele. Mulţi se plâng 

că n’au simţit niciodată contactul cu Dumne

zeu. Cum putem să-l simţim, când noi n’am 

împlinit nicio condiţiune pentru a ne apr opia 

de Dânsul? Prietenia omenească se menţine prin 

relaţii; altfel raporturile se răcesc.

Deci rugăciunea cere, mai întâi de toate, 

unirea cu Dumnezeu. După cum spune şi 7en-

altfel va ră-

Xoi nu putem iubi pe o persoană, fără sâ o nyson : „Rugăciunea e ca o legătură între ma
rele ocean şi micile canaluri ale sufletului omenesc11.

Rugăciunea nu implică numaidecât o ce

rere, ci ea e actul prin care viaţa noastră de

vine susceptibilă influenţei divine. Prin rugă

ciune, noi punem în acord voinţa noastră cu

csr^aş 

cz ea 

iBLlrea

*Cc dt

aec. D
Dumne-

: la in-
iie lungi, El ne apare ca o fiinţă străină, voinţa lui Dumnezeu. Noi nu ştim ce-i mai bun

Lciunea noastră e atunci stearpă, lipsită de pentru noi, de aceia, ca creştini adevăraţi, noi

:srâ şi sinceritate. Cu Dumnezeu e ca şi cu lăsăm ca Dumnezeu să ne călăuzească viaţa
noastră. Prin rugăciune, noi facem posibilă in-•sten ii cu cineva,

atât avem mai multe de spus; de asemeni, tervenţia lui Dumnezeu în viaţa noastră. El nu

sn Dumnezeu ne e familiar, noi spunem în poate să-şi manifeste voinţa Lui în noi, dacă noi

nu suntem de acord şi dacă nu-i dăm voie să

~t apasă sufletul, în acea convorbire tăcută ne călăuzească. Dacă voinţa noastră pune ob-

,cx iânsul. stacul voinţei Lui, cum poate El să se mani-

eldunea noastră tot ce avem pe inimă, tot

Adevăratul creştin nu vine la Dumnezeu nu- 

a nevoie, căci, atunci când iubim pe cineva, noi

numai■u t>e ducem să-l vedem şi să i vorbim

avem ceva de cerut. Acel ce iubeşte pe
m

nezeu, nu caută contactul cu El numai pen- 

;n scop interesat. Cine a trăit în intimitate

Dam nezeu, nu vine la El numai pentru a-i 

ci pentru a simţi prezenţa lui. Aceiaşi ideie 

acim în ,,Imitaţiunea lui Iisus Hristos:11 „Tot 

sai e prea puţin, dacă Tu nu te dai pe

Ww

De asemenea, Fericitul Augustin în ,,Măr- 

n ’e sale:“ „Ce-mi pasă mie de bunurile laie, 

ie Tu nu le  dai pe line !" După cum, când

ie iarnă începe să se simţească, noi cău- 

n. razele soarelui, tot aşa, după* câteva ore

te în lupta pământească, omul simţeşte 

de a se întoarce la Dumnezeu, pentru a-şi
4

jBŢspâta forţele, în contact cu Dânsul. 

Dumnezeu nu devine o fiinţă vie decât nu-

feste în noi şi să ne dea toate bunurile pe care 

El vrea să ni le dea ? Dacă noi nu stăm nici

odată în singurătate pentru a-i auzi vocea, dacă 

noi închidem poarta prin care intră influenţa Lui, 

ce putem aştepta ca Dumnezeu să facă din noi ?

Insă mulţi ar putea spune: Dacă Dumnezeu 

e bunătatea şi înţelepciunea supremă, la ce să-i 

mai fac rugăminţi ? E adevărat că El ştie di

nainte ce-i bun pentru noi, însă El nu soco

teşte potrivit să ne dea ceva fără voinţa noastră.

Rugăciunea nu că schimbă planurile lui Dum

nezeu, ci le realizează, ea îi dă oportunitatea de 

a*şi realiza voinţa Lui în noi.

Acel ce vine la Dumnezeu, vine nu pentru a-i

dicta voinţa sa proprie, ci pentru a o îndeplini

pe a Lui, iată adevărata rugăciune! Atitudinea

morală a rugăciunii e aceia care nu cere de 
cât ce vrea Dumnezeu.

F lorica  Scriban
Absolvenţi în litere dela Universitatea din Paris
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I N T E R N Ă
Anul nou la Mitropolia din Bucureşti

Ga în toţi anii, şi de data aceasta, Anul nou al 
stilului vechi a fost sărbătorit la Sf. Mitropolie din 
Bucureşti cu mare alai de înalţii dregători ai ţării şi 
căpetenii de oştire, care veniseră la această împre
jurare măreaţă de răspântie a vremii, când urări în
sufleţite se aduc Capului ţării de către Capul Bisericii 
şi al Guvernului.

Prea înălţatul nostru Rege şi Prea Luminata noastră 
Regină, însoţiţi de mult iubitul lor vlăstar regesc, 
Principele Nicolae, au ascultat mai întâi Sf. Slujbă a 
Doxologiei, după vechile obiceiuri ale ţării, în bise
rica Mitropoliei, iar după aceia, au trecut în marea 
sală de primire din Palatul Mitropoliei, împreună cu 
tot alaiul, unde Înalt Prea Sf. Sa Mitropolitul Prinjat 
D. D. Dr. M IR O N  a rostit înaintea Înalţilor noştri 
Stăpânitori urările cuprinse în cuvântarea care ur
mează : •

MAJESTAŢILE VOASTRE,

ALTEŢA 1 ,

De două mii de ani ne cântă, nu numai corul în
gerilor în Sf. noapte a Naşterii Domnului, frumosul 
imn al „păcii pe pământ şi al bunei învoiri dintre 
oameni", ci toate bisericile zilnic propovăduesc, în 
admirabile variante, aceleaşi poveţe de armonie, de 
creştinească iubire şi de reciprocă considerare şi aju
torare.

Şi cu toate acestea lumea aşa de greu se apropie 
de aceste idealuri. Ba prea des întâmpinăm—la oraşe 
ca şi la sate — tocmai contrariul: vrajbe, neînţelegeri, 
certe, împărecheri, chiar ură neîmpăcată; iar în loc 
de o ajutorare mai efectivă a deaproapelui, pare că 
s’a generalisat la prea mulţi duliul unei nemiloase 
exploatări a deaproapelui şi de o egoistă îmbogăţire 
proprie, cu orice mijloace.

In toate părţile constată conducătorii ţărilor şi 
căpiteniile bisericilor, că lumea s’a făcut pretutindenea 
mai rea; că prea mulţi sunt cuprinşi de o mentalitate 
greşită; iar la noi înrăutăţirea devine şi mai simţită, 
fiindcă trăim în mijlocul ei şi o vedem zilnic.

O schimbare mare a moravurilvr se impune pre
tutindenea, şi toţi factorii conducători ai ţării au da- 
torinţa a contribui cu tot ce pot la îndreptarea celor 
rătăciţi pe calea binelui.

Leacuri şi mijloace de îndreptare pot fi multe. Bi
serica crede, că începutul trebue făcut cu tineretul, 
al cărui suflet maleabil e mai accesibil de îndrumări 
bune. Vorba Sf. Scripturi. „învaţă pe prunc calea, 
în cgre sâ meargă şi când va fi bătrân nu se va

abate de la ea". Dar nu-i destul, să dai tineretului 
şcoală, carte, instrucţie, ci capul lucrului este educaţia; 
iar educaţie fără învăţământ religios e cu neputinţă. 
Ueci o îngrijire specială se recere a învăţământului 
religios în şcolile primare, secundare şi profesionale, 
căci astăzi este cât se poate de insuficient şi neglijat. 
Fără educaţia religioasă omul se însălbătăceşte; şi e 
ştiut, că nu există o putere mai primejdioasă şi mai 
distructivă, decât tocmai omul însălbătâcit.

Deci cine va da ţării şi neamului un învăţământ 
religios, bine organizat, îi va face un mare bine.

Stăm în faţa reformei învăţământului pe toată 
linia.

De aceea, eu şi întreaga biserică, nu putem dori 
Maiestăţii Voastre ceva mai bun pentru toată ţara, decât 
să Vă fie dat a sancţiona în anul nou o lege a în
văţământului, care să satisfacă dorinţa exprimată, 
care este şi trebue să fie a tuturor oamenilor noştri 
de bine, şi prin aceasta s’a făcut ţării un mare ser
viciu.

Cu această nădejde Vă doresc, Să trăiţi Majestă- 
ţile Voastre, cu întreaga dinastie, mulţi ani.

După înalt Prea Sf. Sa, a luat cuvântul Primul- 
jninistru d. /. I. C. Brătianu, care a spus urmă- 
toarele:

SIRE,

In desfăşurarea vremurilor, anul care începe dă pri
lej să priveşti înapoi fapta săvârşită şi totdeodată 
să despici în negura viitorului calea de străbătut şi 
datoria ce ea impune.

Orele au fost încercările prin cari poptfrul •nostru, 
în jurul Majestăţilor Voastre, a îndeplinit unitatea 
naţională, şi a luptat pentru marea operă de drep
tate şi de libertate, temeiu al Europei de azi. Dar 
mare este truda pe care o cere încă consolidarea or
ganică a acestei înfăptuiri. Dinăuntru şi d n afafă 
greutăţile izvorâte din durerile războiului şi din res- 
triştele veacurilor, vor veghe şi muncă pentru a fj 

stăvilite şi risipite.

Din pilda izbândei de eri, răsar strălucit mijloa
cele prin cari vom înfrânge ceeace ne stă împotrivă: 
strâns uniţi,‘Tron şi Ţară, în aceeaşi dragoste şi cre
dinţă, cu hotărâre bărbătească, stăpâniţi de grija bi
nelui obştesc şi de sentimentul frăţiei între toţi bunii 
fii ai Patriei, vom desăvârşi organizarea temeinică a 
nouei Românii şi-i vom asigura legiuita propăşire în 
viaţa pacinică a omenirei din nou şi mai spornic în
drumată pe căile civilizaţiei.

Poporul român e conştient de ceeace sufletul ge-
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ier?s al Majestăţei Voastre i-a dăruit şi îi dăruieşte, 

la  dragostea şi la încrederea Majestăţei Voastre el 

rl?punde cu dragoste şi încredere,f|întărind astfel 

=*re {ară şi Tron sfânta şi indisolubila ^legătură.

Ca un răsunet al acestui simţământ obştesc, să-m! 

i*  îngăduit ca pe pragul anului nou să aduc în nu- 

:ele guvernului urări călduroase de sănătate, de viaţă
“  I

4

2:
*

Isxrjâ şi de fericire Majestăţei Voastre.

Aceleaşi urări le înălţăm din adâncul inimei pentru 

ţr-roasa noastră Regină pe care Românii de pretu- 

trrem  O înconjoară cu iubire şi cu recunoştinţă 

re-tru tot ce a făcut, şi pentru tot c6 face spre bi- 

spre propăşirea şi spre slava acestui neam.

Sâ trăiţi Majestate! Să trăiască Majestatea Sa Re- 

f-'s! Să trăiască Augusta Voastră Familie!

Măria Sa Regele a răspuns, apoi, prin următoarea 

z-.'întare:

Vi mulţumesc din adâncul sufletului Meu pentru 

zt. intele călduroase ce aţi rostit şi urările sincere ce 

M. le aduceţi cu prilejul noului an.

°e pragul unui nou an, gândul nostru zboară şi 

-zzpoi şi înainte, arătându-ne trecutul cu toate greu- 

2î::le lui, dar şi cu toate zilele lui strălucite şi ară-

iz-j-ne în acelaş timp calea pe care trebuie s’o stră- 

în viitor. Căci nu-i destul să ne bucurăm de 

i c *j  săvârşită până acum, ci trebuie să lucrăm spre 

£ : desăvârşi în viitor şi să ne gândim mai cu seamă 

*i : consolidăm şi s’o desăvârşim cu muncă multă 

£  -• bire de neam. Pentru aceasta trebue să cunoaştem 

.ie- rea de neam, de aproape şi frica de Dumnezeu.

Prea Sfinţia Voastră a spus că una din bazele e- 

ta iztie i e credinţa. Eu am de călăuză în această pri- 

icTri deviza Casei Mele şi a României: NIHIL 

5/ V£ DEO.

-■Iră deviza aceasta nu putem merge înainte■ In  

şcrotism ul nostru ne trebue însă înfrăţire şi ab- 

i~\~:.ie, căci greu şi lung e drumul de străbătut spre 

itza zrata pace, pe care o consider ca pe o stea ce 

iîiz aţe departe pe firmament.

Si dea Dumnezeu ca anul acesta steaua să cadă 

m  ţ-z-nântul acestei ţări şi să ne dea nouă adevărata 

pz.zt şi mijloacele cele mai sigure de a ne reface aşa 

o m o merită ţara noastră.

Aceasta o doresc din tot sufletul iubitei noastre 

Să trăiască iubita noastră ţară: România!

C-.'inteleM. S, Regelui au fost acoperitele însufleţite

zte de ura.

Anul nou la Mitropolia Moldovei

N: 'om povesti despre felul cum s’a sărbătorit 

An: nou la Sf. Mitropolie a Moldovei. Se înţelege,

î toate celelalte Mitropolii şi Episcopii, a fost 

c-re-nonia obişnuită a Anului nou, în mijlocul auto-

locale. Vom vorbi fjînsă de altceva, care de

cfcta. ani e caracteristic Mitropoliei Moldovei.

De când I. P* S. Mitropolit PIMEN păstoreşte peste 

acea Mitropolie, a introdus obiceiul ca, în cele întâi 

zile a Anului nou, să se sfătuiască cu protopopii 

eparhiei şi cu revizorul ei, despre treburile adminis- 

traţiunii mitropolitane.

Prin chestiunile introduse şi discuţiunile desfăşu

rate, sfătuirea de anul acesta a fost mai însemnată 

decât altădată şi e bine să fie cunoscută în cercuri 

mai largi.
r

Aceasta s’a ţinut Mercuri, la 4/17 Ianuarie c. şi au 

fost de faţă, afară de I. P. S, Mitropolitul Pimen, 

încă P. S: S. Arhiereul Iacov, vicarul Mitropoliei, di

rectorul şi subd;rectorul ei, d. Gabr. Parvu şi Pr. C. 

Dron, apoi revizorul eparhial Pr. C. Dinescu şi Pro

topopii de Iaşi, Neamţu, Dorohoi, Botoşani şi Su

ceava.

Cel dintâi a luat cuvântul I. P. S. Mitropolit Pimen, 

care, după cele întâi cuvinte de sănătate şi toate ură

rile de Anul nou, a expus mai multe puncte de lucru, 

pe care a arătat că vrea să le vadă împlinite în

cepând din noul an:

1. Preoţii care au slujit în armată ca mângâietori 

şi întăritori ai oştirii în vremea războiului, să întoc

mească memorii despre toată activitatea lor:

2. Preoţii să se intereseze de toate monumentele 

trecutului, de legendele legate de ele şi, în genere, 

de tot ce serveşte istoria noastră şi să însemne toate 

datele cu grijă;

3. In fiecare sat, preoţii să se silească să rid ce 

monumente pentru cei căzuţi în război. In această 

privinţă, a arătat celor de faţă o cartă poştală a 

unei episcopii străine, în care credincioşii sunt în

demnaţi să nu uite pe cei căzuţi pentru patrie şi să 

le ridice monumente;

4. înalt Prea Sf. Sa cere ridicarea cât mai grabnică 

a căminului preoţilor din laşi şi aduce laude preoţilor 

eparhiei care au dat fiecare câte 5D0 de lei, oricare 

le era starea materială. Fondul strâns până acum se 

ridică la 500,000 de lei;

5. Preoţii să se întocmească într’un comitet pentru 

scoaterea unei reviste bisericeşti, care să se tipă

rească la M-rea Neamţului.

6. A întrebat dacă se simt ceva mişcări contra 

Evreilor la sate, la care protoiereii au spus că nu se 

simte nimic, pentrucă sătenii trăiesc bine cu Evre i 

Faţă de acest răspuns, Mitropolitul a spus că nu are 

ce instrucţiuni le da pentru combaterea unor astfel 

de mişcări, întru cât ele nu există, dar adaogă pentru 

viitor că adevărata cale pentru ridicarea poporului 

nu este alta decât viaţa morală şi munca pe toate 

terenurile. Românul trebuie îndemnat să se apuce ds 

negoţ şi de toate meseriile cinstite, să fie stăruitor 

în chemarea lui, caşi Evreul. Să ia pildă dela acesta 

de a-şi ţinea datinile din bătrâni. Să fie pildă pentru 

ai noştri cum ţin Evreii ziua Sâmbetei.

După acestea, Protoiereul de Botoşani Simionescu 

a cerut înfiinţarea unui seminar la Botoşani. Prot. 

Grigorescu dela Dorohoi a cerut ca el să se înfiinţeze în
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Dorohoi, unde sunt 11 preoţi licenţiaţi şi unde ar 

putea veni mulţi elevi din Basarabia. Mitropolitul a 

fost tot de părerea aceasta din urmă.

In urmă s'a discutat despre viitoarele conferenţe 

pastorale şi s’a hotărât unul din cele două subiecte 

care trebuiesc date, şi anume: Ce trebuie să facă 
preotul pentrucă creştinii să nu fie atât de străini de 
biserică-

Ca încheiere, Mitropolitul a vorbit cu mari laude 

pespre Preotul I. St. Popescu dela biserica Sf. Andrei 
din Iaşi, care a fost răsplătit cu medalia Răsplata 

muncii cl. I pentru biserică. Despre activitatea a- 

cestui preot, va trebui să vorbim şi noi într’un număr 

viitor al acestei reviste.

Cu aceste cuvinte, sfătuirea a fost declarată în

chisă. Arhim. SCRIB AX.

Serbarea Bobotezei în Capitală
Cu toată vremea defavorabilă şi cu tot viscolul oare s’a

A

indeslănţuit asupra Capitalei, numeroşi credincioşi s'au 

dreptat Vineri de dimineaţă spre biserica Zlătari şi spre
4

Dâmboviţă unde urma să se arunce Stânta Cruce.

Un numeros public a luat loc pe ambele părţi ale che  ̂

iului Dâmboviţă aşteptând momentul solemn când M. S. 

Regele însoţit de I. P. S. Mitropolitul primat va arunca 

cruoea în apă. De asemenea multă lume se adunase şi în 

jurul bisericei Zlătari din calea Victoriei.

Asistenţa

Pe la orele 10 şi jum. încep să sosească la biserică 

d-nii dr. C. Angelescu, ministrul instrucţiunii publice ; I. 

G. Duca, ministrul de externe ; general Mărdărescu, mini

strul de războiu ; C. Banu, ministrul cultelor şi artelor; V. 

Sassu, ministrul industriei şi al comerţului ; N. Mişu, mi

nistrul palatului ; R. Franasovici, secretar general la In

terne; general Mnnteanu, secretar general la războiu; gene

ralii G. Cristescu, şeful marelui stat major ; Lupescu, ins

pector de armată; Holbau, comandantul corpului I I  armată; 

Cleante Davidoglu, comandantul diviziei a 4-a ; Negru Con- 

deescu, şeful casei princiare; Dragu, Referendaru; I. Po

pescu, Samsonovi ti, Ştefănescu, comand, jandarmilor ; Gorski» 

Ştetănes;u-Aii za, C. Boboc, comandantul pieţei ; Pavelescu 

Cihosky, şi general Şeinescu ; coloneii Papazoglu, Bădulescu ; 

P. Dumitrescu ; Sârbu; Vasiksu şi Câlătorescu ; Romulus 

P. Voinescu, directorul general al siguranţei statului; Elie 

Radu, preşedintele consiliului technic superior ; Davidoglu, 

prim preşedinte al Tribunalului Ilfov ; procurorul Petrescu ; 

G. Corbescu, preşedintele comisiunei interimare a Capitalei 

şi numeroşi membri ai oomisiuaei; It.col. Aribur Poillon, 

atacat militar al Stateior-Unite; col. Thierry, ataşat i 

al Franţei; F. I. Dnncan, ataşat militar al Angliei ; col. 

Enrigo Bdffigi, Witold de Wieloglowski, ataşat militar 

al Poloniei ; colonel Milan Vucovici, ataşat militar al Ju*

iilitar

goslaviei ; A U * Buzescu, directorul prefecturei poliţiei ; Ni

culescu Dorobanţu, prefectul judeţului Ilfov; lt.-col. Mi* 

cleson; Maior Iacovache, etc.

Sosirea M. S. Regelu i.

La orele 11 fără un sfert M. S. Regele ia loc în lan

doul regal „k la Danmont“, având în stânga pe colonelu 

Tenescu, aghiotant regal.

Cortegiul se formează din calea Victoriei în modul ur

mător : doi jandarmi călări după care venia tră3ura cu d l 

general E. Nicoleanu, prefectul poliţiei; un escadron de 

jandarmi, lando ul regal cu M. S. Regele.

Cortegiul a fost închis de un alt excadron de jan

darmi.

Cortegiul astfel format ajunge la biserica Zlătari 1« 

orele 1 1.

La descinderea din lando M S. Regele a fost primit 

de d nii miniştri, ofiţeri, generali, mareşalul palatului şi 

ataşaţii militari străini, cu cari s’a întreţinut câteva mi

nute.
V

Aghiotanţii regvli maior Skelety, lt. comandor Koaîinsky 

şi căpitan Pogacinik aghiotantul M. S. Reginei Jugoslaviei, 

au luat loc pe ambele părţi ale intrării în biserică.

In pridvorul bisericii Suveranul a fost primit de I. P.

S. Mitropolitul Miron Cristea cu Sfânta Evanghelie &i 

Cruce înconjurat de înaltul cler.

M. S. Regele s’a aşezat în strana regala din partea 

dreaptă a bisericei după care au venit miniştrii, înalţii 

demnitari ai statului şi inspectorii de armată. Ofiţerii gene

rali şi superiori au luat loc pe partea dreaptă şi pe partea

stângă a bisericii.

Sfinţirea apelor a fost săvârşită de I. P. S. Mitropolitul

iron cu clerul Mitropolitan. Răspunsurile au fost «late 

de corul mitropolitan.

Procesiunea.

La orele 11 şi jum. s’a format procesiunea spre cheiul 

Dâmboviţei, având în frunte aghiotanţii regali, sfintele 

icoane, clerul mitropolitan, M. S. Ragele cu I. P. S. Mitro

politul primat după care vtneau d-nii miniştrii, ofiţ’*iii

generali şi demnitarii statului.

Suveranul însoţit de asistenţă scoboara scările spre Dâm- 

boviţa în dreptul podului Regele Carol I.
«

A runcarea C rucii

I. P. S. Mitropolitul Miron Cristea dă crucea M 3 

Regelui care o aruncă în Dâmboviţă,

Depe malul celălalt al apei se desprind 4 inşi cari sar

în apă să prindă Crucea.

O luptă se încinge în apă şi Iordan Gh. Lungu, mai 

viguros ca ceilalţi trei, reuşeşte să scoată Crucea care o

înapoiază Mitropolitului.

In momentul aruncării Sfintei Cruci în apă, tunurile depe 

dealul Spirei au dat obişnuitele salve.

Cei 4 inşi au fost duşi în urmă la „Salvare unde d Mi

novici le-a făcut fricţiuni.

*
* *

Din cauza timpului defavorabil M. S, Regele a renunţat 

anul acesta la defilarea unităţilor.

La orele 12, Suveranul a plecat la palatul din calea 

Victoriei, cu acelaş ceremonial ca şi la sosire.

După ziarul Universul,

1. M1HĂLCESCU.
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Cuvântarea rostită de I. P. S. [Metropola *al 
Moldovei şi Sucevei, D. D. Dr. Pimen. înrca
tedrala Metropolitană, cu ocazia venirii în Iaşi 
a M. S. Reginei, însoţită de A. S. Regală Prin-

aflau până la 15.000 de bolnavi, interesându-Vă de

toţi şi de fiecare în parte\ şi cum câte odată, din 

cauza greutâţei vremurilor, mai ales cele de iarnă,

în unele spitale lipsind alimente, le trimeteaţi merinde
*

de hrană din însăşi casa Voastră Regală.
cipele Nicolae, îtl ZIUCL dc 24 Octombrie \1922. js]e a^ucem aminte de grozăviile, văzute în iarna

Am amintit *de vizita M S. Reginei Maria la Iaşi în nt* anului 1916—1917, în care, dm cauza luptelor de pe

nostru pe Noembre 1922, p. 155. Ca acest prilej, I. P, S. S’ front, a tifosului exantematic şi a celorlalte greutăţi*
^  _  _

Mitropolitul PIMEN al Moldovei a rostit următoarea cu* 

vântare :

M ĂRITĂ DOAMNĂ ŞI REG IN Ă ,

ALTEŢĂ REGALĂ,

Vestea, d/f binevoit a ne trimite, că veţi veni la

laşi, we-a umplut tuturor sufletul de bucurie.

/os/ cw wa* plăcută, cw cât

ştim, c# dw/a strălucita sărbătoare a încoronării, la 

Alba-Iulia, cea dintâi vizită Regală — afară de Ca

pitală — aţi binevoit a o face Iaşilor.

Această înaltă cinste, noi o explicăm, că Majestatea 

Voastră şi întreaga fam ilie Regală faceţi o legătură 

intre Alba-Iulia, cetate străbună, adânci şi glorioase

amintiri istorice şi laşii, oraşut de suferinţi, dar 

plin de nădejdi.
/ ' *  w  •

Cact:

Toţi ne aducem aminte, îw vremea marelui răs-

rji, aici la Iaşi, împreună cu M. S. Regele şi Familia 

Regală, aţi trăit cu noi, împărtăşind vremurile cele 

n a i grele, muncă uriaşă şi de jertfe eroice, prin

care s’a îndeplinit idealul strămoşesc, adică unitatea

neamului.
Ne aducem aminte, noi cei de azi şi istoria va po

vesti generaţiilor viitoare, greutăţile mari şi de tot 

felul, prin care am trecut în vremea luptelor, când Ma

iestăţile Voastre eraţi cu noi şi ne daţi pildă vie de 

:redinţă tare şi neclintită, în deplina izbândă a cauzei 

noastre.
Ne aducem aminte de grija , ce purtaţi, ca o ade- 

\jrată mamă de ostaşii de pe front, ca şi de cei ră

ciţi şi de cei bolnavi.

Ştim şi v'am văzut■ cu ochii noştri, cum întindeaţi 

^ană de ajutor populaţiunei, refugiate din ţinuturile 

; zchiului regat, ocupate de vrăjmaşi, cum şi fraţilor

y :>ştri, din Banat, Ardeal şi Bucovina, din cari se
0

opreau, adăpostindu-se la Iaşi\ iar alţii treceau cetet 

:tU9 în pribegie, către fundul Moldovei.

Ne aducem aminte de grija, ce purtaţi de cei lip- 

: ii şi suferinzi, cu aceeaşi bună voinţă pentru văduve 

; orfanii de răsboi, pentru îngrijirea cărora saloa- 

~?!e reşedinţei Voastre Regale, le transformaseţi în

* îţozite de icoane sfinte şi cruciţe aurite şi argintate 

: de cărţi încurajatoare, pentru citit, de ostaşii depe

precum şi de veşminte şi alte lucruri pentru a- 

j  suferinţelor celor pribegi. 

r sztLcem aminte, cum în jîecare zi, rând pe rând\ 

maxssz *$̂ zlele din oraş, în care, într’o vreme se

ale războiului, era în spitalele oraşului nostru o mor

talitate de aproape 300 morţi pe z i; Majestatea Voa

stră, merg eaţi la cimitire şi Vă interesaţi de cea din 

urmă soartă a celor înmormântaţi, presărându-le flori 

pe morminte şi cu duioşie lăcrămaţi în faţa acestor 

morminte de eroi, în locul mamelor şi soţiilor, rămase 

în neştire.

Ne aducem aminte de momentul, cel greu al „Tri

unghiului Morţeiu când mulţi, din cetăţenii fruntaşi 

ai Ţârei, plecaţi de aici, ieşise din hotarele Moldovei, 

şi luase drumul pribegiei, pe când Majestătile Voastre: 

Regele şi Regina, în ciuda tuturor primejdiilor, aţi
m

stat ca xîngerii păzitori cu noi, şi armata noastră, 

întărindu-ne pe toţi în credinţă, că vom birui, şi rvom
*

fi, ceiace am fost şi mai mult decât amf fostu cum, 

în faţa primejdiei, se rostise odinioară, un vechi 

Voevod al Moldovei.

Ne aducem aminte, că în această Mitropolie, având 

cu noi pre reprezentata ţărilor aliate, la sărbătorile 

de Crăciun, Anul nou şi noaptea Sfintelor Paşti, când 

M. S. Regele ţinea in mână Sfânta Cruce a învierei, 

semnul biruinţei, la care se închina poporul, cu cre

dinţă în D-zeu, că vom birui in Marele Războiţi; ceia 

ce s’a împlinit.

Ne aducem aminte, că în fiecare Duminică şi săr

bătoare, odraslele Voastre Regale, în fruntea cărora 

erau cele două Domniţe— astăzi Regine — veniau aici la 

slujbele bisericeşti şi cu toţii tngenuchiam pe lespezile 

acestei biserici Metropolitane, rugând pe D-zeu pentru 

biruinţă.

Ne aducem aminte, ca în zorile biruinţei, aici la 

laşi, au sosit solii fraţilor noştri, din Basarabia şi 

şi Bucovina, pentru a închina Majestăţei Sale Regelui 

alipirea pentru vecie a acestor surori la ţara muv:ă* 

după care a urmat apoi alipirea Ardealului şi Bana

tului.

Toate acele fapte eroice, Vă dau dreptul Vouă şi Iu 

bitului Nostru Rege Ferdinand 1, să purtaţi cu fală, 

până la adânci bătrâneţe, Coroanele Regale ale Ro- 

mâniei Mari, iubiţi şi stimaţi de popor; căci aţi 

suferit cu el şi Vaţi înălţat cu el, acolo, unde Dum

nezeu a voit.

Să trăiţi, M ărită Doamnă şi Regină.

Să trăiască M. S. Regele.

Sa trăiască Familia Regală.

Să trăiască România întregită.

Să trăiască Armata Română.

A rh im . 8 C B IB A X
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Literatura de Crăciun.
In fruntea a tot ce s’a scris de Crăciun stau fără în 

doială frumoasele rânduri ale Majestăţii Sale Reginei Maria 

din mişcătorul articol, publicat de mai multe ziare şi în

titulat : R eg in a  tu tu ro r R om ân ilo r

Esrooând scene din timpul războiului trecut, cu măestria-i 

caracteristică scrisului său, şi trecând după aceea la ziua 

oea mai mare a neamului românesc, la ziua încoronării* 

Suverana izbuteşte să treziască în sufletul cititorilor senti. 

mentul de duioşie şi smerenie unit cu oel de mândrie în 

dreptăţită şi înălţarea sufletească, cum numai articole cu 

adânc fond religios o pot face.

Pentru marea lui însemnătate literară şi morală repro- 

duoem în întregime articolul Majestăţii Sale.

„Regina tuturor Românilor**.
Pentru urechea multora este un cuvânt de mare po

doabă, un titlu ' de cea mai înaltă treaptă, de care ori-ce 

femee ar fi mândră, după ce l a râvnit şi i s'a dat: „Re

gina tuturor Românilor !a. .

Pentru mine însă, are un înţeles sfânt. Mi-se pare un 

răsunet care vine de foarte departe, ca murmurul multor 

buze dintr'o vreme de încercare grea şi desnădejde amară. 

Pentru mine înseamnă lacrimi şi imnuri de binecuvântare:

„Regina tuturor Românilor11 1..

închizând ochii o clipă, îmi răsar vedenii în faţă, una

după alta, cu atâtea putere, câ le retrăiesc i&răş pe toate. 

Sunt arătări fără număr, care se ivesc tulburătoare. Văd 

trenuri încărcate ou tineri veseli, plini de sănătate, cu
%

flori la chipiu, mânaţi de cântec, în drum spre bătaie. Am 

venit înaintea lor să-i vad trecând şi să le aduc prinosul 

meu, cu braţele încărcate de flori, cu genele pline de la 

crimi. Ei sunt fericiţi, că ne zăresc în ceasul plecărei, şi 

când trenul se urneşte din gară, un strigăt răsună, ca o 

araie de vifor, din piepturile lor: „La revedere! la reve

dere ! Să trăeşti, să ajungi Regina tuturor Românilor! u

Mai în urmă însă, văd un lung şirag de naturi, şi cum 

trec p; intre rânduri, capete obosite se ridică capete rănite, 

înfăşurate... Braţele se întind spre mine şi din pădurea lor,

o mână ciuntită mă chiamă. Mă aplec asupra celui mai 

schi'av şi aceleaşi vorbe mă primesc, de astădată rostite 

rar, ca fluturate de apăsarea morţei... Răsunetul lor se re

petă nesfârşit şi mă însoţeşte în cale, ca o chemare de

năde jde ori ca îndemn de scăpare: „Să trăieşti, să ajungi 

Regina tuturor Românilor!“

Spitalele se ivesc mereu, nesfârşite, şi 1ot mai sărace, 

căci sunt spitalele exilului, spitalele de mai târziu, ale celor 

cari au trebuit să-şi părăsiască căminurile, avuturile şi tot 

ce fusese al lor. Multe nu sunt decât cocioabe cu paturi 

de scânduri tari şi goale, răniţii tremură, căci iarna e 

aspră şi lemnele sunt rare. Eu nu mai am flori în mână 

şi un văl negru îmi acopere capul plecat, iar inima mi e 

grea ca oţelul... In greutatea care mă încovoaie la pământ, 

e inima poporului meu caldă şi înţelegătoare. Eu mă simt 

a lor, una cu chinul înfrigurat şi cu nădejdea nedeslegată 

încă, şi eu pricep în acele clipe, că faţa mea brăzdată de 

lacrimi, s’a prefăcut atunci în adevăr pentru ei în faţă de 

mamă, Bărăcile sunt întunecoase, Au fost atât de grabnic

înfiripate, încât vântul iernii suflă prin ele* Glasul răniţi- 

lor se înmoiae, slăbit de suferinţe, privirile cari mă pironesc 

sunt rătăcite, mânile care vor să mă mai opriască, suDt 

albe ca oase de mort. Dar ca un lung suspin purtat de 

vânt, mă ating vechile cuvinte, revărsarea urărilor vitejeşti:

„Regina tuturor Românilor\u Şoptite de muribunzi în 

acest ceas, în acea vreme mocnită, ele sunt mai mult decât
♦

o dorinţă, mai mult ca o blagoslovire, sunt agăţarea înfio

rată de o nădejde care se întrupează în mine şi lâ care 

ţin ei din preajma umbrelor de veci. Ieşind din încăperile 

strâmte ale suferinţei, eu ridio braţele spre cer şi din ne

mărginirea mută, aş vrea un răspuns la vecinica întrebare, 

care sapă în adâncul inimii omeneşti: De ce? De ce?
*♦ *

Iată'mă în tranşee.... Mă strecor pe tăcute în labirintul 

căilor ascunse, cu picioarele înfundate în noroiu. Soldaţii 

par chipuri de strigoi, och‘i lor mă urmăresc ; în zâmbetele 

prin care arată că mă cunosc, citesc mirare şi bucurie, dar 

nici un glas de bun sosit nu se înalţă, pentru că duş

manul e la câţiva paşi. Deasupra copacii îşi leagănă bra- 

ţele lor despuiate, desprinzând cele din urmă frunze pe 

oapetele noastre. O brumă cenuşie se târăşte prin pădure, 

plutind ca fumul în văzduh. Tăcere. Stropi de ploaie cad 

încet, ca lacrimi uriaşe. Intr’un colţ ascuns, un foc mi 

titel pâlpăie O mână de soldaţi, schimbaţi dela postul de

veghe, îşi gătesc oina pripită. Mă furişez printre ei la
+

adăpostul sărac, şi vorbim încetişor împrejur, de pe cren

gile uscate peste creştetele noastre, curg picături grele de 

apă. Vorba bărbaţilor e ruptă Totul pare un vis ciudat, 

straniu. Noaptea se lasă în pripă. Trebuie să plec. Mă scol 

şi ascult o clipă Tăcerea e aşa de mare, că par’că o poţi 

pipăi. Totuşi pe întuneric, pe când mă depărtez, o vooe 

tânără, muiată în taină, îmi trimite din nou cunoscutul cu

vânt „Dumnezeu să te binecuvinteze, că ai venit printre

noii... Să ajungi Regina tuturor Românilor /...“

Sosi însă ziua, când aproape nu se mai şoptia această

dorinţă, urarea care ne încălzia. Eram doar atât de

umiliţi, că flacăra credinţei abia licăria încă, parând 

uneori că se stinge!...

Dar, nu e niciodată mai întunerio decât nainte de zori. 

spune zicătoarea. Privim în zorile cari s’au revărsat deo 

dată, cu bucuria lor făţă seamăn. Noi, care până atunci 

dibuiam prin întuneric şi suferisem peste măsură, pu*rm

cu greu să privim în lumina lor atât de vie, cu ochii 

noştri plânşi. Lumine şi libertatea străluciau după visul 

nostru de veacuri. Neamul era slobod. Hotarele urnite din 

loc, pe ruinele lor fraţii puteau să şi întindă mână î..

In mijlocul acestui răsărit, eu stăteam cu inima bătând 

tare, fiindu-mi frică să deschid ochii să mi dau seama de adevăr, 

de un adevăr atât de minunat, încât era aproape mai greu de 

îndurat decât toate zbuciumările trecute.... Regina tuturor 

Românilor... Din toate părţile, cuvintele fermecate nă

zuiau spre mine, undele care m’au urmărit stăruitor în 

vârtejul tuturor luptelor, cuvintele moştenite de zile de 

nădejde..... Regina tuturor Românilor? Şi lângă mine sta 

tovarăşul meu de viaţă, acela care şi-a jertfit inima, pentru 

a vedea împlinit visul poporului său...

Cu nmilinţă, mână *n mână, priveam această lumină.
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orbitoare, pe oare Dumnezeu, în bunătatea-i largă, ne în- 

giduise s'o vedem.

* *
La Alba înlia.

Nome scump şi nepreţuit pentrn ori ce român care-şi 

cinsteşte neamul, nume care închide în sine înţelesul uni

rii, nădejdii şi credinţei.

înăuntru zidurilor cetăţei am îngenunchiat, primind din 

voinţa poporului şi din manile Regelui, coroana făurită din 

aur ardelenesc, trimis de cei desrobiţi prin jertfele noastre, 

for ana asemănătoare celor purtate de domniţele române de 

demult. Şi când am îngenunehiat acolo, ca să se aşeZe 

povara cea având chip cu înţeles, pe capul meu plecat? 

povara care era semnul văzut al onoarei, dat celei ce se învred

nicise de ea, eu mă simţiam ca un soldat pe care Regele 

îl decorează pe câmpul de bătae. Mi se părea atunci, că 

şi murmurul tuturor acelor glasuri, dintre care multe au
V

tleut pentru totdeauna, se mai ridică încă odată într’un cor 

de vedenii, cuprinzând într’o adiere de binecuvântare târ

zie cuvintele care m’au întovărăşit de alungul războiului :

Regina tuturor Românilor*...

La Alba lulia, îu cetatea unirii noastre naţionale, do-
A

in amurgrinţa lor cea mare, nădejdea lor sfinţită, suna 

peste uml*rele morţii izbăvite şi peste visul împlinit al 

rataror. Iar când începură clopotele să strige cântarea de 

aiavă, vestind că cei dintâi Domnitori ai României Mari 

an fost înooronaţi în cuprinsul vechei cetăţi, în inima mea 

risunau toate clopotele, pomenind amintirea celora cari îşi 

iâ^useră viaţa pentru săvârşirea idealului O rugăciune 

ferbinte am îndreptat atunoi, cerând lui Dumnezeu, ca 

risanetul bucuriei noastre din această zi, să poată ajunge 

până la dânşii, prin umbra de paoe şi de odihnă, în care 

fufletele lor s’au dus...

M A RIA
%

Regina României.

U niversul publica un inimos articol al părintelui D. 

Muşâfeanu, care escelează prin partea lui practică, prin alu

viunile la stările sufleteşti de astăzi şi prin îndemnul plin 

de căldură la întoarcerea către binefăcătoarea şi singura 

mântuitoare învăţătură a aceluia a cărui Naştere o ser

bează la Crăciun toată lumea creştină

Articolul a fost fosrte potrivit pentru marea massă a 

eelor înstreinaţi de biserică şi pentru cei cari, din deso- 

rLşnuinţă de a merge la biserică, nu se dau în lături sa 

eitiască, la Crăciun şi Paşte, ceva religios în ziarul din 

are-şi trag zilnio hrana intelectuală

Recomandăm părintelui Muşăţeanu să evite pe viitor 

sit mai mult neologismele, ca : gratitudine, asiduitate, di- 

▼in, etapă, ete.

Fată articolul său, pe oare-1 putwm da în întregime ne- 

£rnd lung:

Acum 1922 de ani, când s’a născut Christos, lumea era 

învolburată de cele mai grele păcate î totuşi, atunci când 

îngerii au vestit măreţul eveniment, s’an găsit oameni, 

s’alerge cu toată inima şi să se închine divinului 

pranc, născut în iesle, mărind împreună cn oeafca îngeri

lor pe Dumnezeul, care le a trimes la timp mântuirea fă

găduită Cu toată negura păcatelor grele, oe învăluia pâ 

mântui, s’au găsit atunci învăţaţi ai vremii, cari să stră

bată ţări întregi şi să treacă hotare multe, spre a veni ?ă 

se închine în Betleem pruncului de curând născut, depu- 

nând la picioarele lui, odată cu darurile lor scumpe, şi în

treaga lor gratitudine de oameni învăţaţi, pentru opera de 

mântuitor divin, ceavea s’o îndepliniască în lume micuţul 

născut în staulul vitelor.

Au trecut de atunci atâtea veacuri şi lucru trist... In- 

mea tot mai rea s’a făcut! Cu toate binefacerile oe le-a 

revărsat creştinismul necontenit şi pretutindenea, tctoşi 

omenirea a dat înapoi, decăzând prin scăderea continuă a 

nivelului religios şi moral.

Astăzi ni se strigă*: Christos se naşte, măriţi-1 ? Christos 

vine din ceruri, întâmpinaţi-11 Nimeni nu se găseşte prin

tre noi în timpul de faţă, ca să proslăviască pe Dumne

zeu pentru aceasta ! Nimeni nu aleargă acum la Christo3 

cu acea asiduitate, ca odinioară păstorii, ca să i*se închine 

pentru mântuirea ce-am văzut-o aidoma cu ochii, şi am 

simţit-o cu sufletul ! învăţaţii noştri contemporani nu se 

obosesc să facă cu prilejul acestei sărbători, măcar doi paşi 

până la biserică, necum sa străbată mări şi ţări —  ca odi

nioară magii ~ ca să aducă daruri lui Iisus, mintea lor lu

minată şi cultivată! Astăzi ei strigă dimpotrivă: Christos 

este de trebuinţă numai popoarelor şi oamenilor, oaTi se 

găsesc în faza copilăriei! înlături cu învăţătura lui mu

cegăită! Proslăvirea materiei este unicul şi supremul scop 

al lumii de faţă! Spre o viaţă materială, esto strigătul vie- 

mii de faţă, când asistăm la o înspăimântătoare invazie a 

imoralităţii ce înăbuşă orice pornire mai înaltă a sufletu

lu i!—  Spre o viaţă nouă, este însă strigătul oameniloi de 

bine, cari prevăd prăpastia în spre care mergem. Şi Naş

terea Domnului este în această rostogolire a noastră pe 

panta cea pierzătoare, o etapa binevenită, ca să ne pntem 

reface sufletele prin trezirea şi fortificarea conştiinţei mo

rale. Crăciunul este o zi ee naştere şi de renaştere, eâci
«

Christos se naşte astăzi, când atâtea suflete se renasc prin 

Evanghelia Lui. El astăzi nu se mai naşte în peştera Be- 

tleemului, ci în sufletele noastre! Pi câtă lumină s’ar re-' % 
vărsa în viaţa noastră, câtă pace ar ţâşni din inimele noa

stre, dacă noi i am face loo în sufletele noastre! Chris 

tos nu doreşte să i-se mai aducă astăzi cine ştie ce 

daruri scumpe; El doreşte să primiască de la noi cât mai 

multe suflete renăscute prin învăţătura lui! El voeşte ca 

în inimele noastre să se reaprindă acea lumină dumneze

iască a învăţăturii sale, lumină oare a ţinut înaintea lumii 

stâlpul de foc, prin care această lume s’a îndreptat în cursul 

lungei ei rătăciri prin pustii!

Christos se naşte, măriţi-1 popoare, căci prin El ne-a 

venit pacea şi bunavoire între oameni; El ne-a adus o re- 

ligiune care a dat societăţii atâtea forţe dintr’odată; care a 

ştiut să pregătiască întreaga omenire pentru luptă şi pentru 

cucerire! Christos vine din cer! Creştini, întâmpinaţi-1 astăzi, 

iubindu-vâ unii pe alţii, după oum şi el v’a iubit pe voi 

pe toţi şi pe sine s’a dat pentru mântuirea voastră! Pre- 

săraţi-i calea cu florile frumoase şi bine mirositoare, culese 

din pajiştea faptelor voastre bune! Păstraţi-1 pe Christos 

«u sfinţenie în inimele voastre, urmaţi-i cuvântul şi pe-
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rănea sa şi luaţi aminte să nu vi 1 fure cei streini. Rena- 

şteţi-vâ odată cu naşterea lui şi luaţi-1 cu voi întotdeauna 

şi ori unde, ca să vază şi să auză tot ce faceţi şi grăiţi! 

Şi cu siguranţă atunci, nu veţi mai vorbi şi nu veţi mai 

lucra nimic pentru păcat şi moarte, ci pentru bine şi adevăr!

Patria  din Cluj publică un articol al directorului ei 

părintele Agârbiceanu, în care cunoscutul scriitor face fru

moase şi temeinice reflexii asupra spiritului filosofic, care

a stăpânit omenirea cultă în veacul treent şi a nevoii ne

apărata ce se simte de o renaştere religioasă cu caracter 

adevărat creştinesc.

Sfinţia sa atinge şi latura naţională şi întăreşte cele ce 

afirmă despre înrâurirea duhului învăţăturii lui Christos, 

asupra sufletului popoarelor cu ouvintele unui înţelept spa

niol, ale lui Ioan Maragell.

Reproducem această parte din articolul părintelui Agâr- 

biceanu, pe care noi, ca pe orice bun român dintre uniţi, 

nu 1 socotim întru nimic strein de sufletul românilor orto- 

docşi :

„Ce ar fi dacă Hristos s’ar naşte în sufletul Neamului 

no-itru P Ce-ar fi dacă blândele umbre ale melancoliei de 

creiiaţă instinctivă s’ar da în lături de pe sufletul bun al

acestui popor şi el sfar îmbrăca
A

in strălucirea conştientă

a lui Hristos celui viu ? ‘ Noi, ca popor, am trăit până 

acum din umbra creştinismului, din tradiţia zilelor lui mari, 

dar nu din însăşi puterea sa de vieaţă coborîtă zilnic In 

vieaţa neamului. Şi umbra ne-a fost de ajuns să nu ne ui* 

tăm, A

in masele mari, de origină divină — atât e de natu

ral sănătos sufletul poporului român. Ce ar fi când el ar 

ajunge conştient creştin, când Hristos nu s’ar mai naşte 

într’o peşteră uitată din Betleem, ci în sufletele noastre ?

i se pare că ar fi o reformă mai mare decât toate cele 

plănuite politice, sociale, culturale. Ar fi reforma reforme

lor. Ar fi începutul de neperitoare mărire a neamului.

Creştinismul nu-i o doctrină pentru copii şi babe, sau 

numai pentru massele insulte. El e viaţă pentru toţi. Nioi 

nu e o concepţie de viaţă oare poate fi înlocuită de alta 

mai potrivită zilelor noastre.

Ascultaţi ce spune un ales al poporului frate spaniol,

Ioan Maragell, în limba lui „Despre traiuu.

«Aşa credeţi trecute multe lucruri care vor să fie ispră. 

vite când ele nici n’au fost măcar probate. Credeţi că So

cietatea creştinească a trăit vreo dată cu adevărat ? In câţi 

oameni aţi întâlnit pe Hristos viu ? Şi vreţi să bateţi toba 

falimentului Lui,îngâmfaţilor, proştilor! A deschis înaintea 

ochilor voştri zarea nesfârşită a iubirii, şi la picioarele 

voastre un drum spre desăvârşire cu care să puneţi capăt 

tăriei veacurilor; şi încă n’aţi început să iubiţi, încă nu 

ştiţi ce va sâ zică a vă iubi unii pe alţii, cum v’a iubit 

El (şi prin aceasta a zis că veţi fi cunoscuţi ca ei săi); 

încă vă sfâşiaţi ca fiarele chiar acolo unde s’ar întâlni El; 

şi orbi ca şi cârtiţele, grei ca şi marmura, îi cereţi o lume 

de dincolo şi un drum nou ca să umblaţi... daţi din cap şi 

cereţi altceva... Credeţi pe sfânta dreptate că dacă aţi trăi 

dapă Evanghelie, aţi mai avea nevoie de altceva? Aţi în

cercat vr’odatâ ? Când ? Unde ? Spuneţi unde a dăinuit 

vr’olatâ vr’o societate cu adevărat creştină? Eu nu ştiu.

Eu cunosc numai câţiva oameni oari au trăit în Hristos, 

şi cunosc instituţii întemeiate în spiritul său; dar că a 

existat o Societate cu adevărat creştinească, de oameni vii 

întru Hristos, şi că a trăit, eu nu ştiu nimic.

De aceea cred câ istoria adevărată a omenirii abea dacă 

a îmeput. Şi că lumea asta în care trăim — sau credem 

că trăim —  din State şi legi şi domnii şi republici, bo- 
cialisrauri. negustorii şi clase... această lume eu cred că 

nu este altceva decât o preistorie a omenirii14. (Ioan MaFa- 

gell, Laude ed „Cultura Naţională14, pp. 127, 128).

Revista Bunavestire din Câmpulungul Muscelului

publică un interesant articol de Crăciun al părintelui pro

fesor Victor A. Nicolescu.

Articolul iese din comun atât prin fondul său bogat, cât 

şi prin forma deosebită şi aleasă. Se vede, citindu-J, că 

autorul are obiceiul să citiască mult ş darul să înţeleagă 

şi expună limpede ceea ce a citit.

„ Desigur, că Naşterea Mântuitorului nu este numt»i o mare
%

sărbătoare creştinească, care face ca zgomotul asurzitor ai 

vţiei şi al luptei aspre pentru pâine sâ amuţiască o clipă, 

ci e şi un popas al vieţii noastre sufleteşti şi morale, căci 

pacea liniştită a veciniciei ce o vesteşte se sălăslueşte în 

sufletul ori cărui creştin care priveşte marea personalitate 

a Mântuitorului, neîntunecată nici de vălul uitării celor 

19 veacuri ce au trecut, nici de patimile omeneşti cu care 

unii din fiii pământului L &u judecat.

In adevăr Mântuitorul umple, de atâta timp, cu roadele 

duhului şi învăţăturii Sale, istoria omenirii şi numele său 

e săpat adânc pe lespedea inimii omeneşti şi în aşa fel»

că glia aceasta de pământ ce respiră viaţa în noi, 

fă ră  El, numai întunerec şi desnădejde. însăşi temelia 

păcii lumii şi zidirea din nou a civihzaţifi, după cum ne-o 

mărturisesc personalităţi de seamă ale omenirii: Vineţi 

Pascal Ch. Secretau, Claude Bernard, Nansen, Loyd George; 

Louis Botha, R. L Bordin V. M. Hugues, etc., nu o poate 

clădi desăvârşit „nici educaţia, n:’ci ştiinţa, nici diplomaţia» 

nidi propăşirea comercială, când sunt unite cu credinţă în 

puterea materială, ca cea din urmă putere; ci desfăşurarea 

bine orânduită a vieţii lumii. Nu o pot clădi decât uneltele 

duhului care o mântueşte, şi duhul de bună învoire între 

oameni şi nădejdea unei frăţii a omenirii se întemeiază pe 

faptul duhovnicesc mai adânc al Paternităţei lui Dum

nezeu şi al planului lui Dumnezeu pentru lume, care al- 

cătuesc miezul soliei creştinismuluiu.

Chertiunaa principială este deci, dacă creştinii noştri ro

mâni şi-au întrebât vreodată conştiinţa şi dacă şi-au dispus 

sufletul spre înţelegerea tainică a învăţăturilor Domnului 

şi spre urmarea lor. Dacă au lăsat loc în inima şi în gân

dul lor şi pentru Domnul şi dacă consimt ca să-şi cureţe 

inima de toate păcatele şi gândurile, de toate zămislirile 

răului, căci Domnul nu poate locui alături de asemenea 

necurate slăbiciuni omeneşti.

Odată lămurit acest punct principal, odată ce Christos 

Domnul s’a sălăşluit în sufletul omenesc, orice enigmă pri

vitoare la naşterea şi viaţa Lui dispare, şi sufletul omeneso
A  •

îşi deschide cărarea pe care o străbate liniştit şi fără 

sbucium, înfruntând cu bărbăţie vârtejul vieţii aşi ferind
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paşii de pr&păstiile omeneşti aşa de dese şi de adânci. Iisus a adus-o, raângâerea şi nădejdea în viaţa viitoare îs

Atnnci şi naşterea umilă a Pomnnlai, şi săracul locaş al 

primelor sale zile pământeşti — staulul şi ieslea — şi în

tâmpinarea păstorilor şi închinarea magilor şi cântecul în

gerilor „mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pă

mânt pace şi între oameni bună voire", capătă adevăratul 
tâlc in inima noastră şi izvor nesecat de învăţături

rale şi sociale răsar pentru toţi, din privirea naşterei Lui 

în depărtatul Betleem. Alunei înţelegem şi de ce Domnul 

nu s’a născut nici ca un principe şi rege, nici ca un bogat 

în strălucirea şi splendoarea lumească şi de ce nu s’a folosit 

de asemenea condiţiuni diu afară care de multe ori au pu

terea să facă ca glasul cuiva să fie mai uşor ascultat şi 

duhul lui să pătrundă mai uşor în societatea omenească. 

Căci, dacă asemenea lucruri le folosia, atunci săracii şi des- 

moşteniţii, betegii şi desnâdăjduiţii nu s’ar fi putut apropia 

cu atâta încredere de El, eare-i chiamă aşa de dulce „ Veniţi 

la mine toţi cei osteniţi şi îndureraţi cu inima şi eu 

vă voiu odihni; luaţi jugul meu şi sarcina mea, căci 

uşoară este şi vă îuvăţaţi, că sunt blând şi smerit 

cu inim a"... Atunci omul sărac nu ar mai fi putut tinde 

la înfrăţirea cu cel bogat, cel neînvăţat nu ar mai fi 

putut să se înduîciască de roadele aduse de cel învăţat şi 

acel curent de frăţie, de iubire şi de solidartate omenească 

niciodată n’ar mai fi plutit aşa de dulce, prin gândul 

fiilor acestei omeniri, adânc însetată după iubire şi pace. 

Atunci omul, în opera mântuirii nici n’ar mai fi avut merit,

mai fi fost pus la încercarea de a desvălui singur 

adevărul, sub orioe haină trupească s’ar găsi el, Din acest 

punct de vedere, Domnul, prin naşterea lui sărmană şi umilă,

rămâne vecinic pilda vie a ridicării noastre în această 

viaţă în afară de consideraţiile lumeşti de rang, avere 

şi fam ilie; a ridicării omului numai prin valoarea 

personalităţii lui. Şi astfel pilda lui vie este fermen

tul cel mai puternic al ridicării masselor inculte şi 

sărace spre o viaţă sufletească mai bună.

înţelegem astfel tot misterul vieţii Domnului şi de ce 

el, în drumul spre adevăr şi progres al sbuciumatei noastre 

vieţi a aşezat cele două temelii, jertfa şi iubirea, ca să 

facă parte din însuşi clocotul vieţii noastre sufleteşti şi 

fără preţuirea şi aplicarea lor să nu fie desăvârşire sufle

tească. Şi acum, voi tovarăşi ai vieţii, în sufletul cărora 

Domnul se sălăslueşte sau e pe oale sâ sălăşluiască, şi voi 

cari 1 aţi aruncat ca pe o unealtă fără folos a vieţii du

hovniceşti, ascultaţi glasul tainic pe care un mare învăţat 

şi scriitor, înstreinat de Domnul, Fierre Loti, l a auzit, în

căci. n’ar

orele de reculegere seara şi
A

in orele de limpezime dimi

neaţa: „O Betleeme! Betleemeu! Nume sfânt care ai răsunat 

adânc pretutindeni şi astăzi este atâta farmec în jnrul tău, 

că lacrimile îmi vin năvalnic şi nule mai pot opri; nesfârşit 

de jalnice şi atât de plăcute. Căci fă ră  cruce şi fă ră  

făgăduiala aceia care luminează lumea, toate sunt 

doar frământări deşarte în noapte, mişcări de larve îndrum 

spre moartei..,

Din neliniştea posomorită a prezentului şi de pe mar

ginea gropii aceştia negre, în care totul trebue să cadă şi 

să putreziască, privesc încă într’o depărtare nesfârşită cum 

plutesc peste toate necredinţele omeneşti, iertarea pe care

oeruri I

Ol Asta a fost totul ; înoolo, gol şi nimicnicie şi la ofi

liţii filosofi moderni şi la înţelepţii cu vedenii neobişnuite 

şi chiar în tainele Indiei milenare... In cât din adâi- 

curile sufletelor noastre se ridică, spre acela care se chian Î 

ântuitorul, o ultimă rugăciune, o adorare plină încâ ie 

jale".

-  *Universul literar a publicat, ca de obicei

un bogat material de sfintele sărbători: poeziv istori

oare, istorie etc. nu sunt însă toate în adevărata nora 

a Crăciunului ortodox şi românesc. Astfel poezia întitu

lată „Lui Christ“, deşi în versuri corecte şi pline zt 

avânt, nu cântă în deosebi naşterea Domnului şi se 

potriveşte pentru ori care altă sărbătoare in cir steaua 

Povestea de Crăciun, tradusă după Paul Bourget, s lî 

titlul „Simonau, are toşte escelentele calităţi literare a’€ 

ilustrului ei autor şi e bine tradusă, dar credinţa ca

piilor, că pruncul Iisus se coboară din cer în noapte 

de Crăciun şi aduce micuţilor tot felul de daruri nu t 

ortodoxă. Afară de acoasta, povestea nu e terminata
«

ci va continua într’alt număr, aşa că mulţumirea ce 

simţi citind-o nu e deplină, din cauza întreruperii X:* 

vela YtIeslau (corect ar fi Ieslea), tradusă din italieneşte 

e slabă şi se referă la un obiceiu catolic de Crăciun 

care nu numai că nu e cunoscut la noi, dar aminteau 

de idolatrie: înfăţişarea plastică,’ a ieslii, a păstorilor 

a îngerilor, a dobitoacelor din peştera în care s a năs

cut Mântuitorul. Pentru conştiinţa unui ortodox privt 

rea păpuşilor ce înfăţişează pe Iisus ca prunc, pe în 

geri, păstori şi magi şi a imaginilor de carton ale boik r 

asinilor şi cămilelor este o adevărată profanare a naşteri 

Domnului. La un singur lucru poate servi cunoaşterea 

acestui obiceiu din lumea-catolică: ca să treziască ma 

mare desgust pentru el. Dacă a aceasta s’a gândit tra 

ducătorul novelei, şi-a atins scopul Articolul „Ori gir. i 

obiceiului de a se face daruri de Crăciun*, ar<rtâ d 

acest obiceiu s’a moştenit dela strămo ii noştri romani 

cari serbau în acest timp două mari sărbători veseîe 

saturnaliile şi ziua naşterii soarelui, şi a luat în creşti
«

nism numai un alt colorit şi un alt înţeles. In 5r.< 

bucata „Crăciunul în vremea fanarioţilor“ ne trans 

portă cu mintea la ceea ce se petrecea la- această z 

mare chiar pe vremea acelor domnitori, streini de nea 

mul, dar nu şi de credinţa noastră, pe vremea câni 

Crăciunul se prăznuia încă creştineşte dela domnitor ţ
ipană la sudit, din palat şi pană in cea din urma cr 

cioabă.

Adevărul are două interesante articole uru 

«Organizarea sărbătorilor», datorit penei domnului N 

Iorga şi altul „Pace şi Concordie“ de domnul B. Brâ 

nişteanu. Domnul Iorga critică mai întâi — cum ar tre

bui să facă toţi preoţii în ziua de Crăciun în preci 

cile ce ţin în biserică — obiceiul păgânesc de a* re 

trece această zi numai în mâncare şi băutură. Araţi 

apoi ce mare şi însemnat rost social aveau sărbători]
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vechime şi în devul mediu, când se ducea o viaţă 

mai socotită, mai bine organizată şi mai profitabil 

ecât azi, şi se întreabă, dacă în zilele noastre, în 

societatea actuală n’ar fi cu putinţă „să se pună în 

legătură cel mai vechiu trecut cu cea mai tânără din 

aspiraţiile noastre, care să afle o nouă interpretare ale

gorică a atât de nobilelor legende sacre, care să uniască 

filosofia de azi, seacă, rece şi hrăpareţă, cu simbolul 

de demult, cald, viu, în stare să reverse în inimă 

aceeaş lumină clară şi dulce*. Pentru atingerea acestui 

scop Domnia sa îndeamnă organele de stat să se 

gândiască, şcolile să chibzuiască, „căci e în adevăr 

păcat, ca în această epocă de fier, nici măcar zilele 

de aur ale sărbătorilor să nu-şi aibă strălucirea cu

rată de care sunt capabile, când, sub candele aprinse 

la icoanele străbune, sufletul ar vorbi sufletelor, ca să 

le purifice şi înalţe".

lată o temă interesantă, nobilă şi înălţătoare, de 

tratat, iată o nouă perspectivă, un întins câmp de lucru 

pentru cultura românească de azi şi de mâine! îşi va 

încerca cineva puterile la rezolvirea ei ?

Domnul Brănişteanu aşterne în frase bine închegate 

din punct de vedere logic şi frumos rânduite din punct 

de vedere estetic, cugetări edificatoare, cu mult tâlc şi 

adânc rost pentru viaţa socială, arată cum pacea şi 

buna înţelegere între oameni nu pot izvorî decât din 

sublima învăţătură a Mântuitorului Christos : „Pacea şi 

concordia a fost urarea cea mare, care a însoţit naş

terea lui lisus. Ea apare oare cum ca deviza sub care 

s’a petrecut acţiunea lui de mai târziu, lupta pentru 

împlântarea ideilor, care sunt culminativ formulate în 

predica de pe munte, aşa cum o relatează evanghe

listul Matei, idei pentru care Christ a pătimit şi a murit 

colo sus pe Golgota, pentru ca martiriul lui să rămârtă 

în văzul omenirii întregi, veşnic mustrător, căci ome

nirea, dacă sărbătoreşte cu bucurie naşterea lui Christ 

şi deci marile în văţături umanitare şi mântuitoare, care 

sunt simbolizate, prin această naştere, e departe de a-şi 

fi umplut' sufletul de ele, de a şi-le fi însuşit în a- 

dâncul inimii.

....„In ziua aceasta, când încă odată lumea toată,

tot mai înţelegătoare a eternelor adevăruri coprinse în 

învăţătura ce se leagă de numele şi martiriul lui Christ, 

sărbătoreşte din nou naşterea lui; când apare tuturor 

um»lul staul din Betlehem, unde — cum aşa de frumos 

arată icoane primitive — între vite, în ieslele lor, doarme 

copilul nevinovat, înconjurat de aureola ce avea să 

străluciască printre veacuri, între mama-sa, fecioara, şi 

tatăl său, umilul tâmplar; când din această paşnică şi 

liniştită idilă de familie se revarsă o rază de lumină 

şi poezie în toate casele, bogate şi sărace, amintindu-ne 

tuturor, că oameni suntem, făpturi plămădite din acelaş 

aluat, bântuite de aceleaşi păcate, să nu pierdem nă

dejdea şi, pătrunşi de învăţăturile etern adevărate ale 

dreptăţii şi umanităţii, să ne silim fiecare în cercul lui
«

restrâns, a aduce la îndeplinire strigătul oştilor cereşti: 

„Pace pe pământ şi între oameni concordie".

D im ineaţa  dă în articolul de fond, semnat de dom-
•  

nul Iosif Nădejde şi întitulat „Chemarea s u p r e m ă o  

scurtă dar suculentă privire critică asupra diferitelor 

teorii de filosofie socială şi după ce arată oporţia ire

ductibilă dintre ele şi ineficacitatea lor, se opreşte la 

legea iubirii aproapelui stabilită de Mântuitorul, care 

singură a fost şi ar putea fi şi acum în stare să aducă 

din nou în lumea mult sbuciumată de azi pacea şi 

liniştea desăvârşită.

Alt articol nEscelen(a sa Crăciunul*, de domnul Dem. 

Teodorescu, e o schiţă plină de amărăciune a Crăciu

nului oamenilor săraci din zilele şi din ţara noastră, 

mai ales din oraşe, cari n’au nici de unele.

Intr’alt articol „lisus şi amnistiau, domnul I. Teo

dorescu trage din textul Evangheliei foarte îndreptăţite 

concluzii cu privire la amnistie, iar doamna Claudia 

Milian, într’un studiu întitulat „Crăciunul dealungul 

veacuriloru arată puţin luminos cum se serba Crăciunul 

altădată în apus. Interesante sunt proverbele şi zică- 

torile privitoare la Crăciun extrase din colecţia „Pro

verbele Românilor"4 de luliu Zâne, în articolul „Cră

ciunul în Proverbe şi Zicătoriuy fără valoare versurile 

din „Magii se întorcu şi frumuşel „Crăciunul copiilor“ 

de citit copilaşilor.

A lbina, vechia şi cunoscuta revistă pentru ropor, 

are numărul de Crăciun plin aproape numai cu arti

cole, bucăţi din sfânta Evanghelie, descrieri de loca

lităţi. poezii, colinde, istorioare, gravuri şi ilustraţii re

feritoare la această mare şi sfântă sărbătoare.

I. MIHĂLCESCU.
»

Marele pas în solidarea ortodoxiei
SHU

Primatul României în apărarea P a îria rM n i din Constantinopol.
Scriitorul acestor rânduri a tresărit de bucurie, când

*

a auzit că Primatul României a intervenit în Decembre 

trecut la Conferinţa dela Lausanne, pentrucă scaunul

Patriarhului din Constantinopol cu nicLun chip să nu 

fie strămutat din cetatea lui Constantin, ba încă şi 

vestita catedrală a lui Iustinian, Sfânta Sofia, să fie 

întoarsă la închinarea creştinească, pentru care a fost 

zidită.

In adevăr, în ortodoxia noastră erau semne de slă

biciune acelea că ne răzleţisem unii de alţii şi nu mai 

stăteam în legături, pe când Biserica, în înţelesul ei 

larg, se administrează pe ţinuturi deosebite, după 

neamuri, trebuie să aibă şi o viaţă unitară, în anumite 

laturi obşteşti, când se împărtăşesc una către alta şi 

mai cu seamă se sprijină una pe alta.

De când s’a împărţit în Biserici autocefale, Biserica 

ortodoxă se împărtăşea prea puţin dela ţinut la ţinut, 

numai în unele împrejurări, când se aduceau la cuno

ştinţă suirea capilor Bisericilor autocefale pe scaunele 

cârmuirii lor bisericeşti. Ca o lipsă o arată pe aceasta 

şi Patriarhul Sârbilor, în scrisoarea sa, pe care am 

altora, care să nu se opreescă, aceja că Primatul no&-
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prin care intervine şi înalt Prea Sf. Sa în folosul cre

ştinilor din Răsărit, măcelăriţi de Turci.

Toate ramurile ortodoxiei trebuie să se simtă so

lidare, ca un singur trup însufleţit de Iisus Hristos, 

şi a fost un mare act, care trebuie să fie începutul 

altora care să nu se oprească, acela că Primatul no

stru a avut gândul atât de drept, vrednic de toată 

încununarea, că a rupt cu un trecut care tăcea de 

prea multă vreme şi a spus la Lausanne cuvântul unei 

întregi Biserici ortodoxe, al celei mai numeroase Bi

serici ortodoxe în acţiune, în folosul Intru tot Prea 

Sfântului Patriarh al Constantinopolului.

M’ar durea inima dacă s’ar crede că acestea sunt 

rânduri scrise numai din .datoria de a lăuda faptele 

Capului Bisericii noastre.* O, nu ! e cu mult mai mult 

decât atâta! E adânca noastră încredinţare că Pri

matul nostru a făcut MARELE PAS. Ortodoxia noa

stră trebuie să se simtă solidară. Sâ ne doară inima 

de tot ce se întâmpla păgubitor în sânul ei, să ne 

veselim de tot binele ei, dar mai cu seamă trebuie 

să ne mişcăm pentru a ne arăta solidaritatea noastră. 

Când nu putem face mai mult, chiar cu cuvântul stând 

alăturea, încă este un act frumos pe care l-ai făcut.

Pe fiecare zi, ziarul catolic Albina din Bucureşti, 

în scrisul său acru şi veninos, ocărâşte pe Patriarhul 

de Constantinopol, pe care l-a vrut Dumuezeu ca, în 

aeeste ceasuri grele, să fie nu numai un vremelnic 

stăpânitor al vredniciei patriarhale, ci şi un bărbat cu 

mire vază, suflet hotărât în slujba de mare însemnă

tate istorică pe care o ţine acum şi înzestrat cu mare 

capacitate. Ocările care i-se aruncă, să le simţim şi 

şi noi înşine ca aruncate înseşi Bisericii ortodoxe şi, 

în gândul nostru, să ne simţim tot mai strânşi unul 

lângă altul.

Biserica noastră ortodoxă românească are azi o 

chemare internă şi una externă. Am scris-o de acum 

4 ani în broşura Printe Fapte şi Oameni în 1919 (Bu

cureşti, 1919). De fapt ehemarea este una. Cu cât 

vom fi mai tari înăuntru, cu atât vom putea desfă

şura o lucrare mai vie în afară. Trebuie să întărim 

Biserica noastră cu toate mijloacele materiale, morale 

şi intelectuale, şi ele vor fi apoi o mare slujbă pe 

care o vom aduce şi solidarităţii ortodoxiei.

Ce a făcut Primatul nostru, este aprinderea unui 

far, care-şi aruncă razele până departe, unde încă 

nu putem străbate cu ochii. Dar este semnul unui 

înţelept care a priceput chemarea Bisericii şi a ridi

cat degetul arătând încotro trebuie să ne mişcăm.

Să dea Dumnezeu atâtea zile Primatului nostru, ca 

să facă mai mult decât începutul acesta, să poată în

chega o mare lucrare de solidaritate a ortodoxiei şi 

de vie mişcare îo folosul fraţilor noştri de aceiaşi cre

dinţă, cum Biserica noastră a mai strălucit în trecut 

în Răsărit pe vremurile fericiţilor voevozi Matei Ba- 

sarab şi Vasile Lupu.

Că fapta Primatului nostru răspunde şi unei sim

ţiri drepte şi doritoare de a se mişca în această cale

*  publicului nostru, avem dovadă cuvintele bune care

s’au scris pentru ea într’un ziar ca Adevârul( ),
cum şi cuvintele profesorului Tafrali dela univer

sitatea din Iaşi în Viitorul (16 Ian. 1823), care scrie:

Dacă fapta aceasta e adevărată, atunci actul înaltului 

prelat capătă o însemnătate extraordinară. Mai întâia, de- 

not& an curaj admirabil pe oare nu l-a avut până acu 

nici unul din şefii bisericilor creştine; un curaj, care isvo- 

reşte din adânca convingere, că demersul acesta este eu 

desărârşire drept şi profund omenesc, al doilea, arăta con

ştiinţa pe care o are I, P. S. S. de datoria Sa creştinească
« *

şi de forţa neamului românesc, strâns în jurul aoelaiaş st* ag 

precum şi de rolul ce statul nostru e menit să-l joace de 

acum înainte în afacerile europene şi mai ales orientale.

Intervenţia I. 1'. S. Sale va însemna odată în analele 

istoriei bisericii creştine în general şi a neamului româaeso 

în special.

Toate cuvintele învăţatului profesor dela Iaşi tre

buie să ne meargă la inmă şi mai cu seamă slujitori

lor altarului. Ele dovedesc că nu avem a face cu o 

simţire stingheră a noastră, ci că fapta Primatuiui răs

punde şi unei trebuinţe, care este arătată aici, în chip 

atât pe hotărât, de un mirean.

Dar trebuie să mâi mărturisim că fapta Primatului 

nostru ne mai scapă şi de o mare ruşine. In adevăr, 

Patriarhul din Constantinopol s’a îndreptat către Pri

matul Angliei, cerând sprij.nul său, după cum s’a 

putut vedea din telegramele pe care le-am publicat 

în nr. trecut al acestei reviste. Şi ierarhul englez în 

adevăr s’a mişcat şi cu izbândă, după cum vedem din 

ce publicăm şi în acest număr. Dar nu numai izbânda 

sa. Alăturea a fost şi sprijiuul Primatului nostru.

Dar ce ar fi îost dacă numai Englezul s’ar fi m ş-n io 

rrfăncat pentru arnărâtul urmaş al Sfântului Ioan Gurâ- 

deaur pe scaunul Constantinopolului, şi din Biserica 

ortodoxă n’ar fi răsunat nici un glas!...

Nu trebuie să ne-o ascundem: Ar fi fost o mare 

ruşine. Ar fi fost o nepăsare vrednică de osândă, ce 

priveşte simţirea solidarităţii creştineşti ortodoxe.

încă şi aşa rămân laturi de ocară pe spinarea cre

ştinătăţii întregi. Episcopul Gori din Londra, în ar

ticole zguduitoare din The Church Times, pe care va 

trebui să le traducem aici, numeşte ruşine a creşti

nătăţii faptul că Turcii sunt suferiţi să se mai aşeze 

iar în Europa.

Acum 2 ani, la congresul creştinesc din Glasgow, 

d. Tissinton Tatlow, secretarul general .al congresului, 

mă întreba în faţa Lordului Grey, fostul ministru de 

externe al Angliei, pe vremea războiului, ce relaţiuni 

sunt între Biserica noastră şi cea rusească, şi la răs

punsul meu că niciuna, mi-a spus: „Sunteţi de con

damnat". In adevăr, aceasta e simţirea creştinătăţii din 

Apus. Ea nu înţelege ca ramuri ale aceluiaşi organism 

să nu aibă legături nna cu alta.

Ei iată, aşa s’ar fi simţit şi judecat, dacă nimenea 

din ortodxie nu se mişca pentru cheştiunea Patri

arhului din Constantinopol şi s’ar fi mişcat numai Pri

matul Angliei-
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Cum am spus însă, MARELE PAS al Primatului 

nostru ne mântuie de această ruşine,

Dacă noi simţim astfel, ne închipuim ce a trebuit 

să se simtă la Constantinopol şi mai întâi de toate 

în inima vrednicului Patriarh MELETIE IV. Intru tot 

Prea Sfinţia Sa şi mulţămeşte cu căldură Primatului 

nostru, într’o scrisoare trimeăsă cu prilejul Sfintelor 

Sărbători ale Naşterii Domnului, pe care o tipărim 

mai la vale, iar noi, bucuroşi că am şi văzut săvâr- 

şindu-se un act atât de frumos, să strigăm din toată 

inima urmaşului Sfântului Ioan Gurădeaur de pe sca

unul Constantinopolului D. D. M E L E T IE  IV . şi 

urmaşului mucenicului Antim Ivirtanu de pe sca

unul Ungrovlahiei D. D. M IR O N  I, să trăiască întru 

mulţi şi fericiţi ani, pentru a săvârşi împreună acte 

şi mai mari decât acestea.
«

Prea Sfinţite şi Prea Cinstite Mitropolit al 
Ungro-Vlahiei şi Exarh a toată România, Pre
şedinte al Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Au
tocefale a României, în Hristos Dumnezeu prea 
iubite şi prea dorite frate şi conliturghisitor al 
Smereniei Noastre, Domnule Miron, pe Prea 
Sfinţra Voastră, prea iubit nouă, în Domnul fră
ţeşte Îmbrăţişându-Vă, prea dulce Vă salutăm.

Cu (prilejul) Naşterii Mântuitorului, având inima 
plină de bucuria mare, pe care îngerul o ves
teşte păstorilor şi la tot poporul, preîntâmpinăm, 
spre a înbrăţişa în pace pe Prea Sfinţia Voastră, 
prea iubit Nouă, şi pe cei împreună cu Prea 
Sfinţia Voastră fraţi şi conliturghisitori şi urăm 
d ii partea Noastră înşi-ne şi a celor împreună 
cu Noi fraţi şi împreună păstori, Prea Sfinţiei- 
Voastre şi întregi Prea Sfintei Biserici, a Româ
niei, ca anul nou, care răsare să fie plin de bu
nătatea şi bine-cuvântarea lui Dumnezeu.

Luăm prilejul prea bun şi prea datorit, al 
marei sărbători a scoborârii la noi, a lui Dum
nezeu celui dintru înălţime, ca să exprimăm şi 
Prea Sfinţiei-Voastre marea recunoştinţă, pe care 
Biserica soră din Constantinopol, o datoreşte 
tuturor Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru 
marea simpatie şi interesul frăţesc efectiv, care 
s’a arătat de multe ori, în aceste zile de încer
care ale ei; încercare, care pe drept se poate 
asemăna, cu acea a nenorocitei Rahil, al cării 
glas se aude în Rama.

In adevăr, ca şi aceea, PreaSfânta noastră Bi
serica jăleşte miile dintre fiii ei, care s’au să- 
\ârşit de foame, de frig şi de fier; plânge ze
cile de mii, care s’au aruncat în viaţa mizerabilă 
de fugar şi se tângueşte, că slăvitele ei Mitro
polii din Asia, din Pont şi din Trakia, cele cu 
mulţi şi buni fii, care în lunga istorie #de vea
curi, au avut multă laudă în viaţa evanghelică, 
au devenit case fără locuitori, târle, tără turme.

S’au lipsit lui Petru «aleşii nemernici din Pont, 
Galatia, Capadochia, Asia şi Bitinia». Au fost

aruncaţi afară din pământul strămoşesc: Miletenii, 
Efesenii, Colasenii şi Galatenii, pe care Pavel 
cu multe lacrămi, ispite şi necazuri i-a atras la 
Hristos; s’au ascuns dela ochii noştrii, cele şapte 
stele ale Bisericilor Apostolice, către Angerii 
cărora Ioan trimite cartea Apocalipsului. Ange- 
rul unuia dintre acestea, vrednicul de vecinică 
pomenire Hrisostom, cu bun cuget, luând asu- 
pră-şi porunca cărţii către el «Nu te teme de cele 
ce vei pătimi» cu adevărat s’a arătat «credincios 
până la moarte» şi a luat «cununa vieţii» adâ- 
ogându-se «la cel£ mari şiruri, (de martiri ai Bi
sericii) carii «zac în Asia».

Dar încercarea Prea Sfintei Biserici din Con
stantinopol nu este sfârşită, numai ca aceste su
părări; ci ca culmea necazului ei, se adaogă 
pretenţia dela Conferinţa de pace, ca însuşi Scau
nul Patriarhal, să fie aruncat afară din oraşul, 
în care l-au aşezat două Sinoade Ecumenice şi 
o viaţă bisericească de multe veacuri şi conşti
inţa întregei Ortodoxii l’au întărit. Şi acum trăim 
zile de agonie, aşteptând rezultatul, acestui punct 
culuminat de prigonire a bunei cinstiri, în zilele 
noastre.

Dar în necazul acesta extraordinar şi în acea
stă încercare mai pre sus de puterea omeniascâ, 
am cunoscut prin experienţă adevărul cuvintelor 
lui Pavel că: «necazul răbdare lucrează; ia răb
darea curăţire; iar curăţirea nădejde; iar nădej
dea nu ruşinează». Avem, în adevăr, nădejdea, 
că Bisericile Apostolice devenite sterpe de fii, 
iarăş se vor veseli de mulţimea fiilor lor şi ste
lele în veci strălucitoare ale Apocalipsului, care 
acum sunt în eclipsă, în vremea hotărâtă, iarăşi 
vor răsări strălucitoare, pe cerul Bisericii lup
tătoare.

Nici nu sdcotim (ce-va) mai puţin, de cât a- 
ceastă nădejde, vrednic de simpatia generală, pe 
care încercările Prea Sfintei Biserici din Con
stantinopol, au stârnit’o în întreg corpul Biseri
cii, una Sfântă, Sobornicească şi Apostolică şi 
chiar în afară de ea. Căci toate Bisericile în parte, 
ca mădulare vii ale unui corp viu, au împărtăşit 
necazul sorei lor întâi stătătoare, mişcându-se 
după putere, nu numai întru ajutorul celor în 
suferinţă, ci şi către cei adunaţi la Lausanne, 
ca să alcătuiască tratat de pace, făcând cunos
cută voinţa lor, despre imposibilitatea morală, 
a depărtării scaunului Patriarhal din Constanti
nopol. Şi la alarma întregei Ortodoxii, s’a adăo- 
gat adunarea Bisericilor prietene, apărând şi eie 
cu multă râvnă Tronul Patriarhal atacat.

Pentru toate aceste, bine cuvântând din inimS, 
Numele Cel Bine-cuvântat al Dumnezeului nos
tru, care ne mângâie pe noi in tot necazul, pe 
lângă cei-l-alţi, exprimăm şi Prea Sfinţiei Voas
tre şi celor împreună fraţi de pe lângă Prea 
Sfinţia Voastră, datorita recunoştiinţă pentru bu-
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na-voinţă, cu care ne-aţi venit în ajutor şi pen
tru uşurarea fraţilor în suferinţa şi pentru apă
rarea Prea Sfântului Scaun al Patriarhiei Ecume
nice, încercat peste putere. 

Mântuitorul, cel ce s’a născut în Vitleem-ce- 
tatea lui David, să vă dea Vouă şi turmei Voastre

S03

răsplata; Domnul cel bine-cuvântat în vecii vecilor.

Naşterea Domnului 1922 
Al Prea Sfinjiei Voastre, prea 
stimat Nouă în Hristos frate

iubit,

ss. f  Meletie al Constantinopolului.

Cuvântul Patriarhului Ecumenic

Sub titlul In Fanar, corespondentul din Constan- 

tinopol al ziarului Le Temps, publică următoarele în 

nr. dela 5 lan. c. al acestui ziar :

Palatul patriarhului ecumen»c, care se înalţă aproape de 

cornul de aur, într’una din mahalalele cele mai îndepărtate 

ale Stambulului, în Fanar, n’are nimic din înfăţişarea unui 

Vatican. O clădire banală de lemn, cu un cat revărsându- 

se peste întinderea temeliei, în chipul greoesc cu largi co

ridoare de o simplitate de mănăstire, cu galerii mărginite 

de parapete, în felul celor dela mănăstirile Muntelui Atos, 

cu săli mari peste care se întind plafoanele joase, tencuite 

cu mozaic pe fond de aur, după gustul bizantin,—  aceasta 

e locuinţa capului ierarhic al Bisericii ortodoxe. In acest 

oe&s dureros pentru toată creştinătatea din Răsărit, pa

triarhul actual a binevoit să ne primească şi să ne acorde

lungă amicul său Venizelos,convorbire. Cretan, caşi 

Miletie IV, cu statura sa înaltă, cu fîziouomia sa de lap- 

tător, cu ochii săi vii, plini de privirea pătrunzătoare a 

„palicarului41, este cu adevărat tipul acelor Candioţi de cu

rată rasă elenică care n’au încetat în curgerea vremurilcr

de a lupta pentru independenţa lor. De altfel n’a luat
i

parte şi el personal la mişcarea revoluţionară din 1889? 

Acest preot-soldat se luptă şi acum, dar astăzi pentru Bi

serica sa ameninţată. Pentru aceasta, răspunzând la între

bările pe oare i le punem ca intrare în materie, vorbind 

încet; el scoate mai întâi în relief contrazicerea în care 

&ţ cădea după dânsul viitorul tratat dela Lausanne, dacă 

el ar cuprinde un articol proclamând liberul exerciţiu al 

religiunii în Turcia, iar pe de altă parte şi un paragraf 

care să ceară îndepărtarea Patriarhului ecumenic din Cons- 

tantinonol.

„Fiinţa şi statornicia patriarhatului în acest oraş, ur-
#

mează el, cântărindu şi fiecare vorbă, se sprijină pe ca

noane ale Bisericii care sunt în vigoare de 15 veacuri.

ai nainte de shizma care a despărţit cele două Bise

rici de Răsărit şi Apus, două sinoade, al doilea şi al pa

trulea, dintre cele şapte care stau la temelia credinţei
9

noastre, declară că episcopul din Constantinopol va avea 

aceleaşi drepturi ca şi episcopul Romei. Ar fi de înţeles 

ca acest din urmă, oare este papa, să fie îndepărtat din 

oraşul său ? Poate cu forţa, şi aceasta s’a întâmplat, dar 

niciodată în puterea unui tratat care dictează pacea.

„Fireşte, e cu putinţă să sileşti pe patriarh să plece din 

rezidenţa sa canonică. Dar oricare va fi locul în care se 

va duce, sprijinindu-se pe toate Bisericile ortodoxe, el va 

declara, în faţa lumii întregi, că aşteaptă cu încredere să

vie din nou ziua când iar se va putea întoarce la Cons

tantinopol, la scaunul „marei Biserici a lui Hristos*. După 

voinţa lui Dumnezeu, ziua aceia va fi apropiată sau de 

părtată, dar va veni. De aceia ar fi o mare greşală poli

tică de a înscrie o astfel de clauză în viitorul tratat, pen

trucă ea ar jigni sentimentele religioase a 150 de milioane 

de ortodocşi. Toţi aceşti creştini nu vor avea altă dorinţă 

decât de a aduce din nou în zidurile Bizanţului pe capul 

vechii lor Biserici.

„Dacă va fi nevoit să plece, patriarhul nu se va duce la 

Muntele Atos, cum s’a spus. In aşa numitul „Sfântul 

Munte*, numai călugării îşi petrec zilele lor, într’o viaţă 

de rugăciune şi contemplare. Patriarhatul care este un or

ganism activ, presupune o societate. El se va duce deci in 

ora jiul care i se va părea mai potrivit pentru a şi îndeplini 

înalta sa misiune, nu la Atena, care este centrul unei ja- 

risdicţiuni bisericeşti speciale, ci de exemplu la Salonic, 

care, ca toate oraşele din Grecia nouă, fao încă parte din 

jurisdicţiunea Fanarului.

„D-Voastră mă întrebaţi care va fi situaţiunea patriarha

tului, dacă el va trebui să şi părăsească privilegiile s«le 

civile. Pâuă în ziua de azi, Turcii au recunoscut oficial 

patriarhatul drept cap al naţiunii Romeilor, adică el ie- 

prezintă înaintea Sultanului toată naţiunea biruită dela că

derea împărăţiei bizantine încoace. Ori-de-câte ori sultanul 

voia să aducă la ounoştinţa acestei „ naţiuniw voinţa sa, el

îşi alegea pe patriarh ca in term ed iar şi ori-de-câte ori 

această „naţiuneu avea ceva de întrebat sau de cerut dela 

sultan, tot capul „Marei Biserici a lai HristosM întocmea 

cererea şi o preda acestui suveran.

„ E adevărat că sultanul nu mai fiinţează, în urma unei 

reforme fundamentale în Turcia nouă. Noi nu ne recunoaş

tem dreptul de a ne amesteca în schimbările care se t&- 

vârşesc îu olipa aceasta şi facem numai rugăciuni pentrucă

De altfel, Inâne.ele să însemne înflorirea Turciei de i 

ceiace ne priveşte, suntem dispuşi să primim în principia 

orice reformă privitoare la relaţiunile care au existat până 

azi între patriarhatul ecumenic şi autoritatea politică a 

acastei ţări. In adevăr, suntem cu atât mai obligaţi să 

urmăm curentul nou, cu cât noi vedem că Turcia nou& 

primeşte despărţirea califatului de sultanat. Capul Islsmu 

lui primeşte ca autoritatea lui să se mărginească la func

ţiunea lui religioasă. Patriarhatul, la rândul său, trebuie 

să*şi mărginească acţiunea la sarcina sa bisericească. Dar. 

în această chestiune patriarhatul ecumenic vrea şi trebuie 

să fie asigurat că minoritatea pe care el o reprezintă din 

punct de vedere politic, până în ziua de azi şi de a cărei
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pace şi siguranţa el avea să se îngrijească, nu-şi va perde Cum se vede, catolicului nu i-au plăcut declara*
dreptul ei la o existenţă deosebită, nu numai din punct ţiuntlc Patriarhului Meletie că Papa n’a dat niciutl
de vedere religios, oi şi naţional. Dacă conterenţa dela Lau- ajutor creştinilor greu prigoniţi de Turci. El pretinde

•  ___
_  a  ^  i  t  i  j  •  i  •  «  i  ^  •  i  r * \

W  *  9  9 9

sa o ne introduce aceste doua puncte în viiterut tratat, pa- 

triarhatul va suporta uşor perderea privilegiilor civile, 

care i fuseseră acordate de Mobamet II. Dar dacă nu va â 

aşa, reclamaţiunile şi cererile de altădată vor continua. 

Deci vom continua şi noi să reclamăm toate drepturile la 

existenţa naţională a acestei minorităţi, al cărei cap tradi> 

ţional sunt azi, cum şi a protesta în faţa oricărei apăsari 

îndreptate împotriva conştiinţei religioase şi naţionale a 

turmei noastreu.

Continuându şi declaraţiunile sale, Meletie IV ne-a expus 

pe larg atitudinea sa în timpul războiului din Anatolia, 

pricinile pentru care el n’a cerut guvernului turcesc „be- 

ratutw, adică să fie învestit solemn ca patriarh de sultan, 

cum fuseseră toţi predecesorii săi. Apoi, nevoind să creadă 

în slăbirea Bisericii răsăritene, ei a afirmat dimpotrivă 

credinţa sa în vitalitatea acestui mare organism religios 

care, „cu îmbelşugata sa grupare de Biserici particulare 

autocefale, încununate în vârf de „Marea Biserică a lui 

Hristos" la Constantinopol, formează un fel de confedera

ţi ane spirituală dintre cele mai democratice, împlinind uni

tatea în mijlocul felurimii şi adaptându se de minune spi. 

ritului vremurilor de aziw. Simpatia pe care episcopul an

glican o arată^ Bisericii ortodjxe, după părerea patriarhului, 

oferă pe de altă parte chezăşia unei viitoare apropieri in- 

te reclesi estice, din cele mai* priincioase spiritului creştinesc. 

De altfel. Meletie IV mărturiseşte arhiepiscopului de Can- 

terbury o recunoştinţă din cele mai adânci pentru sprijinul 

moral pe care l a dat patriarhatului, lucrând chiar la Lan

sa one prin telegramă în favoarea acestui din urmfi, „a 

cărui păstrare, zice prelatul britanic, este de cea mai mare 

însemnătate pentru creştinătate11. Cât despre unirea cu 

Roma, nu. Suferinţele actuale ale Bisericii ortodoxe n’o 

vor face de loc să părăsească regulele doctrinei sale, nici 

oanoanele celor şapte sinoade ecumenice. Afară de asta, 

patriarhatul se miră, că papa n’a făcut nici un pas în fo

losul unei Biserici creştineşti ameninţate de atitudinea 

Islamului. Atunci când cele mai multe Biserici ortodoxe au 

declarat că susţin patriarhatul ecumenic în aceste ceasuri 

grele, sfântul părinte din Roma n’a făcut nici cea mai ne

însemnată mişcare, prin care să dovedească-o solidaritate 

creştinească efectivă. Cu toate acestea, calitatea sa de cap 

al Bisericii catolice impunea reprezentantului Sfântului 

Petru datoria de a nu uita pe fraţii săi din Biserioa răsă

riteană.

Convorbirea s’a sfârşit cu aceste cuvinte. Unele din de

claraţiunile de mai sus, între altele cele privitoare la rolul 

politic şi naţional pe care patriarhul ar cugeta să-l mai 

joace (daca ar fi să mai r&mâie la Constantinopol), în cazul

când chestiuni de ordin curat lumesc ar ai împărţi pe

Turci şi minoritatea grecească, precum şi declaraţiunea pa

triarhului cu privire la atitudinea Sfântului Scaun, a cărui 

grijă pentru creştinii din Răsărit e cunoscută, ar merita şă 

fie discutate şi de aci înainte. Ajunge în clipa aceasta să 

1* înregistrăm fără alte

că Papa are mare grijă de creştinii din Răsărit. Dar 
cuvintele Patriarhului confirmă ce am spus noi în 
alte numere. înalt Prea Sf. Sa e în poziţiune de a şti 
mai bine ca noi, dacă Papa a făcut ceva pentru ei. 
Când el spune că acesta n’a făcut nicio mişcare în 
folosul creştinilor din Răsărit, ştie ce spune. Prin 
urmare, ce mai foloseşte să spui că Papa are grijă 
de ei! Papa intervine numai acolo de unde are de
4ras el foloase. Creştinătatea lui nu se întinde nici 
cu un fir de păr mai departe.

Arfdm. SC R IB  AN

Recrutarea şi formarea clerului ^catolic

Papa actual, Piu XI, a adresat cardinalului Bisleti, 

prefejtul congregaţiunii seminarelor şi studiilor, o scri- 

soire cu data de 22 August 1922, în care expune nor

mele după care cată să se facă în viitor recrutarea şi 

spiritul în care trebue să se crească clericii catolici.

Pentrucă şi la noi se discută în prezent reorganizarea 

seminarelor, nu va fi fără folos să se ştie cum înţelege 

şeful bisericii apusene să se pregătiască slujitorii alta

rului şi păstorii turmei duhovniceşti. Pentru aceasta 

dăm în traducere textul epistolei apostolice: „Offlcio-

rum ommum U

„Dintre toate prea sfintele îndatoriri ce implică în 

sine funcţiunea de Pontifice suveran, nu e de sigur 

alta mai importantă şi mai vastă, ca grija şi străduinţa 

de a asigura bisericii un număr îndestulător de sluji

tori vrednici pentru îndeplinirea dumnezeeştei ei che-
w

comentarii

P. GENT1ZON.

fnari.

Strâpsa legătură dintre religiune şi - recrutarea
clericilor.

De această lucrare atârnă cinstea, munca şi viaţa 

însăş a bisericii şi ea interesează în cel mai înalt grad 

mântuirea neamului omenesc, pentrucă nepreţuitele 

bineîaceri aduse lumii de Iisus Christos, Mântuitorul 

nostru, se împărtăşesc oamenilor numai prin „slujitorii 

lui Christos şi săvârşitorii tainelor lui Dumnezeu".

Urmările războiului mondial asupra recrutării
clerului.

Când îmbrăţişez cu privirea, depe înălţimea sc .u- 

nului sfântului Petru, pe care cerul m*a ridicat fără 

vre un merit al meu personal, lumea catolică încre

dinţată purtării mele de grijă, pot să măsor întinderea 

şi însemnătatea nevoilor sufleteşti, să constat nepre- 

gătirea clerului din multe părţi de a le satisface, mai 

ales că nu e nici în număr îndestulător, să observ în 

sfârşit, până la care punct piedicile pentru recrutarea 

normală a slujitorilor bisericeşti, de altfel destul de 

serioase şi mai nainte, s’au îmmulţit şi mai mult din 

cauza pierderilor şi a sacrificiilor prilejite de războiul 

abia încetat.

Mijloacele de restabilire a recrutării.

Dacă această stare de lucruri trebue s i fie si
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dureros de toţi câţi se devotează slavei lui Dumnezeu 

şi mântuirii fraţilor lor, iar de păstorii de suflete cu 

mult mai mult decât de ceilalţi, se va înţelege - uşor, 

că eu însumi, care port sarcina tuturor bisericilor, sunt 

preocupat şi îngrijat de aceasta mai mult decât ori cine 

altul.

De aceea, la pragul Pontificatului suveran, nu-mi 

stă nimic mai mult pe inimă de cât ca să tratez cu o 

deosebită grijă chestiunea aceasta atât de importantă 

şt mai ales să fac apel la concursul sfintei congrega- 

ţuni a seminarelor şi a studiilor, căreea îi incumbă 

datoria de a îngriji de educarea şi studiile tinerilor cle

nci ai bisericii catolice. Ştim, că, prin mijlocirea acestei 

c^gregaţiuni, predecesorii mei au dat foarce înţelepte
*

rânduiri, pe oare la rândul meu le aprob formal şi le 

rnîâresc cu autoritatea mea. Unele din aceste rânduiri, 

ţm să fie împlinite cu mai multă severitate, socotindu-le 

:~i stare să contribue în, chip eficace la opera sfântă ce 

Am în vedere. Pentru acest cuvânt, prea scumpe fiule, 

:p adresez această scriso: re* ţie, prefectul acestei sfinte

în seminare din pricina sărăciei şi dacă preoţii nu le 

pot purta ei personal de choltuială, să facă apel la ini

mile generoase, lămurind cât de sfântă şi minunat de 

folositoare e totodată o asemenea faptă.

Opera chemării preoţeşti.

Aci nu pot face ceva mai bun de cât să îndemn pe 

toţi câţi au dragoste de biserică, să încurajeze şi să 

ajute din toate puterile lor „opera chemărîi preoţeşti“ 

întemeiată spre a veni într’ajutor în chip sistematic 

viitorilor clerici în familie, în parohie şi în seminar.
m

t

Seminarele trebue să fie curat bisericeşti.

Ceea ce ne îngrijeşte mai pre sus de toate şi ce 

trebue adus la îndeplinirea prin orice mijloace — pre

decesorii mei Leon XIII şi Piu X au rânduit-o în mai

— este ca seminarele să slujiască numai

congregaţiuni: tu eşti cel dintâi care cată să împărtă

şeşti această mare îngrijorare a mea, tu vei fi tălmă

citorul meu în aducerea la cunoştinţa generală & măşu-

nlor ce vor fi în stare s’o uşureze.
•  ,

Toţi credincioşii să ceară lui Dumnezeu preoţi.
• • 

in linte de toate, soarta clerului şi a bisericii fiind?

căci 

ci

A.
1oarte strâns legate una de alte, cum am amultit ma 

sus, nu mai încape îndoială, că în orice timp Dumnezeu 

alege un număr îndestulător de oameni pentru preoţie* 

n’ar fi aşa, ar însemna — expresiunea e nelegiu- 

că Dumnezeu n’ar purta grijă de biserica sa, 

-a ja  moment dat, tocmai într’o chestiune de căpetenie.

i in aceaştâ .naterie, ca şi in toate cele ce sunt

neapărat de mântuirea obştească a sufletelor, in-

:e~vme legea proniei dumnezeeşti in virtutea careea nu 

r-.enn fi auziţi de cât dacă ne rugăm mai mulţi deo-
♦ - 

Nu e oare limpede cuvântul cunoscut de toţi:
•  •

•  *

, Secerişul este bogat, dar secerători sunt puţini. Rugaţi

multe daţi —

scopului pentru care au fost aşezate, adică formării cu 

rânduială a sfinţiţilor servitori. Prin urmare, ele nu nu

mai trebue să rămână închise pentru copiii şi tinerii, 

cari nu dau dovadă de chemarea preoţească 

prezenţa lor este vătămătoare tinerilor clerici 

trebue ca în aceste aşezăminte, atât exerciţiile de pietate, 

cât şi programele de studii şi regulamentul şi conducerea 

să facă un singur obiect: prepararea specială a elevi

lor pentru îndeplinirea sfintei slujbe a preoţiei.

Aceasta trebue să fie regula neschimbată a tuturor 

seminarelor fără escepţie şi dacă ea s’ar fi observat cu 

scrupulositate până acum, n’am avea să ne plângem 

că aproape peste tot lipsesc atât de mult preoţii. Şi 

aceasta e foarte firesc: seminarele, care nu sunt con

duse în direcţiunea menirii lor speciale, pot să continue 

a purta acest nume şi să fie într’adevăr de un real 

folos pentru societatea civilă, dar clerului îi aduc puţin 

serviciu, dacă nu-i sânt chiar cu totul nefolositoare.

Studiile ce trebue să se predea în seminar.

^_____ ______ ^ ___ _______________ ____  Cum trebue să fie organizate seminarele, casă poată

sec: pe Domnul secerişului^ să trimită secerători?" ’) da preoţi înarmaţi după cuviinţă cu pietate şi cu ştiinţă?

Nu e gândul meu să expun aceasta aci, ci înţeleg să

Pr eoţii să caute şi să sprijine pe tinerii înclinaţi spre mă mărginesc, iubite fiu, să atrag în deosebi serioasa
*  .  ţ  # *  $ * t

preoţie.

Toţi credincioşii adevăraţi au de îndeplinit, după
m » •  •  • % » »  •  '

bisericii, această datorie. Totuş, pentru ca nu- 

candidaţilor la preoţie să sporiască, doresc şi pof-

-cîC ca mai întâi să se observe aceasta regulă din codul
. ■ : *4>.- . • * °  '■

t  ^rept canonic; „Preoţii, în deosebi parohii, vor
i *

y .n-t grijă deosebită să feriască de molipsirea veacului
♦ • i i

r«e copiii cari dau semne de chemare către preoţie. 

1 vor deprinde cu pietatea, îi vor învăţa carte şi

desvolta în ei germen^ie chemării dumnezeeşti.u 2) 

i vot: crede, că, 4e timpul potrivit, preoţii vor purta

să încredinţeze pe elevii lor unui seminar, care
•  * •  .  # ' *  * • •

sâ-: formeze, ca astfel să se contiune cu rânduială
* ’ 1 • * "  '  * * % :

tocrj început de ei. Dacă aceşti copii nu pot fi primiţi

Matei 9, 37-38. 
î  Cuoaul 1353.

>• *
.  *  .

luare aminte a tuturor episQopilor asupra câtorva puncte 

de interes capital.

Ciclul literar.

Importanţa studiului limbii latine.

In liniă întâi se cade a încuraja şi ajuta prin toate 

mijloacele, în seminarele inferioare, studiul limbii latine,
0

limbă a cărei cunoaştere dobândită prin studiu şi con

versaţie, interesează omenirea şi literatura, dar mai 

ales religiunea. Intr’adevăr, de vreme ce biserica cu- 

prinde în sânul său toate naţiunile, de vreme ce este 

sortită să trăiască până la sfârşitul veacurilor şi esclude 

cu totul dela conducerea sa pe simplii credincioşi, ea 

are fîevoie, prin însăş firea ei, de o limbă universală, 

pentru totdeauna aceeaş, care să nu fie o limbă
9

vulgară.

&
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Limba oficială o bisericii.

Limba latină îndeplineşte aceste condiţiuni şi de a- 

ceea providenţa a voit ca ea să sliijiască de unealtă 

minunată bisericii învăţătoare şi să ofere credincioşilor 

mai culţi din toate ţările o legătură puternică de unire. 

Ea le îrigădue să-şi schimbe cu înlesnire între ei ideile 

şi intenţiile, fie că sunt despărţite prin mare distanţe, 

fie că se găsesc la un loc, şi

nepreţuit folos — să cunoască mai temeinic tot ce 

interesează pe mama lor biserica şi să stea în legătură 

mai strânsă cu şeful ei. Pentru aceste două cuvinte 

mă mărginesc numai la acestea — este învederat, 

că clerul trebue să fie prieten al latinei mai mult de

cât ai ori cărui alt studiu. Nu înnumăr aci calităţile 

prin care se deosibeşte această 1 mbă — preciziune,

ceea ce e de un

bogăţie, număr, nobleţe, demnitate — calităţi, care par 

a o arăta, că era hotărîtă în chip providenţial să 

slujiască slavei acestui pontificat roman căruia i-a căzut
%

ca moştenire însăş capitala imperiului.
i

%

Limba latină este de absolută trebuinţă servirii

învăţătoreşti.

. Dacă pentru un laic cât de puţin literat, necunoaşterea 

limbii latine, care poate fi numită cu drept cuvânt 

limbă catolică, probează o oarecare răceală a dragostei 

sale faţă de biserică, cu cât mai mult trebue să se 

aştepte ori cine să găsiască la toţi clericii fără escep- 

ţiune cunoaşterea îndestulătoare şi mânuirea acestei 

limbi! Datoria lor e să privegheze cu râvnă cu atât 

mai mare asupra limbii latine cu cât o ştiu atacată cu 

violenţă de protivnicii învăţăturii catolice, cari au

sfâşiat, în veacul XVI, unitatea de credinţa a Europei.
i

Ea este necesară ca introducere în studiile teologice.

De aceea 

tul canonic3)

şi această prescriptiune se află in drep- 

cere ca în clasele în care sporeşte 

nădejdea preoţiei, să se înveţe latina cu cea mai mare 

îngrijire, spre a se evita astfel neajunsul de a vedea 

elevii, când trec la studii superioare, care se predau în 

latineşte, că nu sunt în stare, din pricina necunoaşterii 

acestei limbi, să pătrundă temeiul înţelesului învăţăturii

şi sa ia parte la discuţiile scolastice, care ascut aşa de 

bine spiritul tinerilor în vederea apărării adevărului. 

Dacă se va urma astfel, nu vom mai avea spectacolul, 

din nefericire foarte des repetat, al clericilor şi al pre

oţilor, cari, pentru că n’au studiat cu destul zel latina, 

părăsesc arsenalul operelor părinţilor şi învăţăţorilor 

bisericii, în care se află expunerea limpede şi apărarea 

cu succes a dogmelor credinţei, ca să caute învăţă

tura de care au trebuinţă la autori moderni, cărora de 

obiceiu le lipseşte nu numai frumuseţea stilului şi 

bunele metode de argumentare, ci şi tălmăcirea exactă 

a dogmelor. Să ne aducem aminte de sfatul lui Pavel 

către Timotei: „Păstrează chipul învăţăturilor sănă

toase (ce^al prim it)...4) Păzeşte tradifiunea, fereşte-te
s « •  •  '

•). Cod. I. C. Canonul 1364.
*) N. Tiw#tei 1,11

de înnoirile profane ale învăţăturilor şi de împroti- 

virile ştiinţei mincinoase, de care unii alipindu-se 

sau rătăcit în cele ce privesc credinţa.* 5) Aceste în

demnuri se potrivesc toarte bine timpului nostru, în 

care foarte mulţi obicinuesc să răspândiască pretutindeni 

o sumedenie de rătăciri amăgitoare, ascunse sub nu

mele şi înfăţişarea ştiinţei Cine ar putea deci de

scoperi şi înfunda aceste rătăciri, dacă nu păzeşte cu 

credincioşie înţelesul dogmelor şi puterea formulelor în 

care ele au fost proclamate solemn, dacă nu stăpâneşte 

însăş limba de care se slujeşte biserica?

Ciclul superior.

Al doilea punct asupra căruia atrag luarea aminte 

specială a episcopilor sunt studiile superioare ale tineri

lor clerici. Este foarte necesar să se o’bserve cu băgard 

de seamă şi pe de a întregul regulele foarte înţelept 

fixate în această materie de dreptul canonic,6) dacă e 

ca să se pregătiască falange sacerdotale, care să nu 

fie mai pre jos de greaua lor menire.

Filosojia.

Să se urmeze metoda şi principiile sfântului Toma.

După ce au sfârsit ciclul de studii literare, leviţii 

noştri trebue, ca pregătire pentru teologie, să se în-
*

deletniciască foarte serios, timp de doi ani cel puţin, 

cu studiul filosotiei. înţelegem adică cu filosofia sco

lastică, cu îngrijire prelucrată în lucrările neînterupte 

ale sfinţilor părinţi şi mari învăţaţi scolastici şi pe care 

opera şi geniul lui Toma de Aquino a dus-o la cea 

din urmă desăvârşire, aceea pe care ilustrul meu pre

decesor Leon XIII nu s’a sfiit a o numi: „parapetul 

credinţei şi fortăreţa cea tare a religiunii*.7) Este 

într’adevăr gloria lui Leon de a fi dat din nou filosofiei 

creştine cinstea cuvenită prin restatornicirea dragostei 

şi cultului Doctorului îngeresc şi eu sunt convins, că 

acesta este cel mai de preţ serviciu din toate câte 

â adus Leon bisericii şi sbcietăţii în timpul lungului său 

pontificat, că, abstracţie făcând de celelalte merite, acesta 

singur ar fi de ajuns să immortalizeze numele acestui 

mare papă.

Profesorii de filosofte se vor preocupa dar înainte 

de orice, în predarea acestui studiu seminariştilor, nu 

numai să urmeze felul şi metoda sfântului Toma, ci 

şi învăţătura şi principiile sale. Să-şi dea cu atât mai 

mult osteneală de a-i fi credincioşi cu cât ştiu că 

moderniştii şi ceilalţi protivnici ai credinţei catolice 

n’au teamă de nici nu alt dascăl al bisericei ca de 

sfântul Toma.

7 eologia.

Înainte de toate metoda scolastică.

Metoda pozitivă este numai o complect are necesară.

Ceea ce am spus despre filosofie, trebue să se înţe

leagă şi despre teologie. Aceasta reiese din cuvintele

•) L Timotei 6, 20-21.
•) Cod. I. C. Can, 1366 fi 1&6&
•) Enciclica Aetani Fatrîa,
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ui Sixt V : „Această ştiinţă atât de salutară îşi scoate 

principiile din Sfânta Scriptură, din actele pontificale, 

din operile părinţilor, din hotărîrile sinoadelor. Cunoa

şterea şi punerea în practică a teologiei a fost întotdea

una pentru biserica un sprijin puternic, care i-a îngă

duit să înţeleagă şi tâlmăciască cu exactitate şi fidelitate 

însăşi Scripturile; să citiască şi opmenteze pe sfinţii 

părinţi cu mai multă siguranţă şi folos; să dea pe faţă 

şi să combată diferite rătăciri şi erezii. Mai ales în ̂ zi

lele noastre, când trecem prin vremile pline de primejdii 

descrise de apostol, când oameni blasfematori, înfumu

raţi şi amăgitori, fac să birue răul şi sunt cufundaţi
*

:n rătăcire în care târăsc şi pe alţii, este de trebuinţă 

neapărat această ştiinţă, pentru a întări dogmele cre

dinţei catolice şi a combate pe eretici". 8)

Ce este oare ceeace face din teologie o disciplină 

care are în sine cu adevărat puterea unei ştiinţe vre

dnică de acest nume, în stare să dea — după frumoasa 

expresie a prea regretatului nostru predecesar^) „o ex-

piicaţiune atât de complectă cat ingădue raţiunea ome

nească şi o apărare cu succes a adevărului descoperit 

de Dumnezeu"? Este filosofia scolastică şi numai ea 

având ca conducător şi maestru pe sfântul Toma de 

Aquino şi pusă în serviciul teologiei. Ea procură „acea 

fericită înlănţuire, fără spărtură, de cauze şi de efecte, 

acea orânduire şi aşezare care amintesc desfăşurarea sol

daţilor în ordine de bătae, acele luminoase definiţiuni 

ş: distincţiuni, acea soliditate de argumente şi acele 

-isjuţiuni foarte subtile, tot acest întreg care desparte 

-umina de întunerec şi adevărul de rătăcire, care denunţă 

şi dă pe faţă minciunile ereticilor, sfâşiind vălul de fă

ţărnicie şi de amăgire cu care ei se acoperu l0) 

înţeleg dar greşit formarea tinerilor clerici, cei car1 

la o parte metoda scolastică şi sunt de părere, că 

-~treg învăţământul teologiei trebue să se predea după 

metoda zisă pozitivă. Nu-şi îndeplinesc destul de bine
*

'uncţiunea lor acei profesori al căror curs de teologie 

constă din expunerea, în disertaţiuni erudite, a şirului 

:^titror dogmelor şi ereziilor. Motoda pozitivă este cotn- 

riectarea necesară a metodei scolastice, dar ea singură 

“t- e de ajuns. Este necesar într’adevăr, ca seminariştii 

ştri să fie întrarmaţi nu numai pentru ca să poată 

^ b il i  adevărurile de credinţă, ci şi pentru a le explica 

t- apăra. Dar a trece în revistă, în ordine cronologică 

-igmele credinţei şi rătăcirile opuse lor, însemnează a 

‘îce istorie bisericească, iar nu teologie.

Importanţa actuală a teologiei pastorale.

Al treilea punct privitor la studiile clericilor: Cel care 

răspundere de îndrumarea lor să nu neglijeze pre- 

^mpţiunile dreptului canonic privitoare la teologia pas

c a lă ', *) va trebui chiar să facă loc larg acestei şti- 

de un folos nemijlocit pehtri mântuirea sufletelor. 

«>-pă ce va. trata despre sfinţenia ce trebue să dom-

•  J

masca in savarşirea acestor lucruri sfinte, să înveţe 

mijloacele de a face ca aceasta să dea roade din ce în 

ce mai bogate pentru suflete. Aci va ţine socoteală cu 

foarte multă luare aminte de nevoile de azi. Scurgerea 

venimentelor a făcut să pătrundă în obiceiurile popo 

rului creştin multe practici necunoscute de părinţii no

ştri; preotul trebue să fie astăzi în totul în curent cu 

aceste inovaţiuni, ca să poată lua din puterea lui Chris- 

{Os leacuri noi la relele noi şi să facă să străbată în 

toate fibrele societăţii omeneşti influenţa mântuitoare a 

religiunii.
I. MIHĂLCESCU

V

V

Statutul Bisericei Bulgare Ortodoxe. 1)
C A P 1 T O L U L  IV.

Sfântul Sinod.

—
-

Art. 35. In complectul său — ca adunare a tuturor 

mitropoliţîlor eparhiali — Sf. Sinod se adună în cazurile 

prevăzute în prezentul statut, iar şedinţele lui permanete, 

sub preşidenţia mitropolitului de Sofia şi exarhului bulgar, 

se ţin de către patru mitropoliţi.

Art. 86. Membrii şedinţelor permanente aleSf. cSinod st 

convoacă de către exarh pe timp de patru ani în ordinea 

alfabetică a eparhiilor, schimbându se câte doi la fiecare 

doi ani.

Art. 37. Niciun mitropolit eparhial nu poate să refuze 

participarea în 8f. Sinod, dacă îi este rândul şi este che- 

at, altfel este supus oertărei.

Nevenirea la Sf. Sinod se poate souza pentru boală grea, 

confirmată legal.

Se liberează cu totul de participarea la Sf. Sinod acel 

mitropolit eparhial oare este coprins de neputinţa bătrâne- 

ţelor, recunoscută de Sf. Sinod în complectul lui.

Art. 88. Nimeni şi pentru nioio pricină nu întră în Sf. 

Sinod, dacă nu este mitropolit eparhial, iar la şedinţele
*

lui permanente, niciun mitropolit eparhial dacă nu îi este 

rândul.
»  «

Numai când doi membri ai şedinţelor permanente se 

îmbolnăvesc greu, pentru participare la şedinţe până la 

înşânătoşirea unuia din cei bolnavi, se chiamă mitropolitul, 

oare urmează în ordinea alfabetică a eparhiilor.

Art. 39. Dacă mitropolitul, când ii vine rândul să par

ticipe la şedinţele Sf. Sinod, nu poate să se prezinte pentru 

neputinţa bâtrâneasoă recunoscută, se îmbolnăveşte astfel, 

că va fi nevoie să fi scutit de participarea la Sf. Sinod
w

sau moare in timpul serviciului său sinodal, în looul lui 

se cheamă, pe un period de patru ani, mitropolitul care 

urmează în ordinea alfabetioă a eparhiilor.

Art. 40. Membrii şedinţelor permanente ale Sf. Hnod 

au dreptul în timpul celor patru ani de serviciu, în afară 

de întreruperea şedinţelor la Naşterea Domnului şi Paşte, 

să-şi viziteze în fiecare an eparhia sa fiecare oâte trei luni, 

dar totdeauna unul după altul, iar niciodată doi în acelaş 

timp.
♦ i

Bala Triumphanti8 1588. 
r Benedict XV, Motu proprio 

arirmia", 1914. 
m Sixt V, locul citat.

„De romana fcîmcti Thomae A
’) Urmare dela p. 230 din „Biserica ortodoxă română1* de 

Decembre 1922.
Observaţie. După primii doi ani se schimbă cei mai tineri 

sluibi. 1

pe

in
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Art. 41. Şedinţele permanente ale Sf. Sinod se ţiu tot

deauna în capitală şi se întrernp numai la Naşterea Dom 

nnlui şi Paşte.

C AP I T  O L U L  V.

Soborul bisericesc de pe lângă Sf. Sinod.

Art. 42, Soborul bisericesc de pe lângă Sf. Sinod este 

compus din:

1) Membrii şedinţelor permanente ale Sf. Sinod;

2) Toţi arhiereii neeparhiali, cari snnt la slujbă ;

B) Egumenii mănăstirilor stavropighiale;

4) Câte doi mireni şi câte doi clerici, aleşi ca reprczen 

tanţi ai fiecărei eparhii;

5) Doi profesori din şcoala snperioară teologică şi câte 

unul din fiecare ^coală secundară spirituală, aleşi de către 

colegiile profesorale.

Art. 43. Preşedinte al soborului bisericesc este totdeauna 

mitropolitul de Sofia şi exarhul bulgar, iar în lipsa lui^ 

cel mai vechi în slujbă membru al şedinţelor sinodale per

manente.

Art. 44. Clericul, care se alege ca membru al soborului 

bisericesc trebuie să răspundă la următoarele condiţiuni;-
#

1) Să aibă calităţile pentru a fi vrednic de ales ca ale

gător eparhial sau ca membru al soborului eparhial biseri-

ceso (Art. 74);

2) Să se deosibească prin idei drepte asupra credinţe 

ortodoxe şi prin păzirea cu stricteţe a hotărârilor biseri

ceşti ;

3) Să aibă cel puţin cultura bisericească secundară ;

4) Să aibă cel puţin cinci ani de slujbă ca preot.

Art. 45. Mireanul, care se alege ca membru al eobcruîui 

bisericesc trebuie să răspundă la următoarele condiţiuni

. 1) Să aibă calităţi ca să fie vrednic de a fi alegător 

eparhia] sau ca membru al soborului eparhial bisericesc 

(Art. 75) ;

2) Să fie ortodox cucernic în ideile sale şi în direcţiunea

sa bisericească.

Art. 46. Perioada de slujbă a membrilor soborului bise-
«

rieesc de pe lângă Sf Sinod este de patru ani.

Art. 47. Din. patru în patru ani, prin hotărârea Sf. Sinod, 

fiecare cancelarie eparhială, în luna lui Mai, se adresează 

printr'o circulară către toţi alegătorii eparhiali săsegăsiască 

în oraşul central al eparhiei pentru alegerea membrilor 

soborului bisericesc în Duminica a treia de la trimiterea 

circularei. In ziua fixată alegătorii se adună du >ă sfârşitul 

sf. liturghii în palatul mitropolitan, unde mitropolitul sau 

înlocuitorul său, deschide adunarea, dacă sunt de faţa cel 

puţin s/g din alegătorii eparhiali. Iar dacă nu sunt, atunci 

se amână pentru Duminica următoare, când o deschide cn 

ori câţi inembri ar fi de faţă.

Art. 48. După slujba dumnezeiască, adunarea destinează 

din mijlocul săn doi clerici şi doi mireni, cari împreună 

cu preşedintele formează biroul. După aceasta se alcătueşte 

catalogul candidaţilor, fiecare alegător având dreptul să
*

numească patru nume vrednice de a fi alese. Alegerea se 

face prin vot seoret, fiecare alegător votând căte doi clerici 

şi doi mireni.

Observaţi*. Dacă de la prima dată nu »e poate cftp&ta majori*

tatea complectă sau se capătă nu pentru cele patru persoane, 
votarea se repetă pentru numărul necesar de perso ne, până 
când se capătă majoritatea pentru doi clerki şi doi mireni.

Art. 49 Despre alegere se încheie un proces verbal în

registrul şecţiei administrative a Statului eparhial bisericesc 

şi o expunere deosebită amănunţită, care se semnează de 

toţi şi se aplică pecetea mitropolitului.

Art. 50 Nemulţumirile contra neregularităţei alegerei şi 

contra calităţilor alegătorilor poate să le facă legal defen

sorul eparhial bisericeso. Plângerile contra neregularităţilor 

săvârşite la alegere * se pot face şi de către alegători în 

faţa arhiereului eparhial în termen de 10 zile din ziua 

alegerei, iar obiecţiunile cu privirile la condiţinnile per

soanelor alese — de către orice creştin înaintea arhiereului 

eparhial sau defensor bisericesc eparhial în termen de 30 

zile. După acest termen expunerea privitoare la alegere se 

citeşte în şedinţele secţiei administrative a Sfatului bisericeso 

eparhial care cercetează calităţile aleşilor, iar părerea sa 

împreună cu expunerea o trimete arhiereului eparhial, pe 

care o trimete apoi la Sf. Sinod.

Art. 51. Dacă alegerea, verificată de secţia judiciară a 

Statului bisericesc de pe lângă r>f. Sinod în prezenţa a 

patru membri ai secţiei şi cu participarea a patru membri 

de la Casaţia snperioară, invitaţi de Sf. Sinod, pare că este 

făcută în regulă şi alegătorii corespund coudiţiunilor din 

acest statut, Sf. Sinod pe baza înch^erei făcută de secţia 

sus amintită, proclamă pe cei aleşi ca membri ai soborului 

şi comunică eparhiilor respective ca să i prevadă cu biletele 

de identitate trebuitoare.

Dacă reiese că alegerea s’a făcut contrar regulelor, atunci 

Sf. Sinod o anulează şi comunică eparhiilor respective ca 

să cheme pe alegătorii eparhiali în cel mai scurt termen 

pentru o nouă alegere, care se va face dupâ modul oum s’a 

arătat mai sus.

Art. 52. Dacă deşi alegerea s’a tăcut în regulă, totuşi 

un membru dintre cei aleşi nu corespunde cererilor puse de
*

statut, sau dacă în timpul celor patru aci de slujbă refuză 

să fie membru în sobor, sau şi*a părăsit domiciliul, sau 

moare, nu se mai face o nouă alegere, ci se proclamă ca 

membru al soborului acea persoană, care după el la alegere 

a primit cele mai multe voturi la majoritatea definitivă 

după oe i B*a cercetat calităţile după modul expus mai sus*

Tot astfel se procedează şi când un membru al soborului 

îşi pierde calităţile sale în timpul celor patru ani de ser

viciu şi se stabileşte aceasta pe cale judiciară bisericească.

Observaţie.

Art. 53. Membrii soborului bisericesc de pe lângă Sf. 

Sinod, care reprezintă instituţiile şcolare bisericeşti, se 

aleg de către colegiile acestor instituţii cu respectarea cerinţe

lor statutului privitoare la calităţile membrilor soborali. Şi 

această alegere se cercetează în secţia judiciară a sfatului 

bisericesc de pe lângă Sf. Sinod şi cei aleşi se proclamă 

de către Sf. Sinod ca membri ai soborului sau se casează 

de Sf. Sinod în modul arătat în art 51 privitor Ia repre- 

zentanţii eparhiilor în acelaş sobor.

ŞT. feERECHET.
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1. C. Delaturda, Războiu şi Civilizaţie.
Cluj 1923. p. VI + 319.

0

Zdruncinările politice, sociale şi sufleteşti, pe cari 
le-a produs războiul mondial, au scos la iveală multe 
neajunsuri, dând prilej cercătorilor atenţi, să priveas
că în adâncul frământărilor sociale şi să descopere 
cauzele adevărate ale relelor, de care au pătimit po
poarele atât de cumplit în cursul războiului şi vor 
pătimi încă multă vreme.

Autorul prezentei lucrări a dat dovadă de intensive 

preocupări de ordin filo’soic, moral şi religios în le

gătură cu războiul, publicând încă înainte de întrarea 

României în hora morţii, cartea întitulată „Viaţa mo
rală a popoarelor şi războiul europeanu (Bucureşti 

1916), în al cărei capitol final: „Religiunea şi reprezen

tanţii ei" analizează cauzele ateismului şi indeferen- 

tismului religios.

Lucrarea apărută acum grupează în 5 părţi (cu 24 

capitole) reflexiile autorului asupra cauzelor şi urmări- 

!:»r politice, sociale şi religioase-morale ale războiului. 

0:upându-se în partea I-a cu principiul răului, con

stată că existenţa lui este necesară progresului obştesc, 

c:re uneori ar întârzia, alteori ar lipsi cu totul, dacă 

biciuirea suferinţei n’ar împintena omenirea necon

tenit spre mai bine. Răutăţile şi viţîile distrugătoare 

?ş: găsesc cuib cald mai ales în clasele conducătoare 

a! î popoarelor, clase decăzute prin trândăvie şi de- 

sf-âu, pe când clasele apăsate rămân „prezervate 

rrin muncă şi suferinţă. Ele vor păstra, sub aperenţa 

?desea cea mai decăzută şi umilită, calităţi cari le 

v :>r asigura într’o zi salvarea şi pedepsirea exploata- 

*:.rilor. Nu există putere mai mare decât aceea, care 

d:n suferinţa comprimată. Ea este ace^a, care 

:*janizează popoarele. Marile calanrtăţi a u ’dat aripi 

r 'lizaţiilor, marile nedreptăţi au purificat popoarele: 

?-t:mile lui Christos şi martiriologiul au dat puterea 

fe viaţă religiunei creştine, şi tot suferinţele sunt 

î.eiea cari ne purifică şi ne înobilează viaţa noastră 

:-dividuală.“

Privind şi giganticul războiu prin prisma acestei

concepţii religioase-morale, autorul îl consideră ca

23 fenomen necesar în evoluţia omenirii căci „dacă

*_• se pornea acest război, când se desvolta demo-
raţia, cum s’ar fi deosebit cei nedreptăţiţi, cum s’ar
c sjuns la înlăturarea tuturor acelora, care ţineau
frecate în lanţurile anchilozate ale rut nei, ale agre-
? ^nei, ale vjţiului, ale păcatului năzuinţele de progres

«ie popoarelor, cum s’ar fi ajuns la eflorescenţa de

r itură şi progres, care va eşi cu s:guranţă din marele

*“:boî, odată cu chemarea la viaţă a masselor din 
îc*ăte popoarele ?“

Ln partea a doua însistând asupra rolului evreimii 
ca agent de disoluţie în viaţa tuturor popoarelor

creştine, autorul ajunge la următoare constatare • 

„Dacă Dumnezeu este sau nu cu poporul „ales* — 

nu este cert, dar este cert că atunci, când vrea să 

pierdă un popor, îl invadează cu poporul evreu.... 

Pentru orice ţară existenţi evreilor este o grea po

vară; pentru orice popor chestiunea de a se curăţi 

de această cangrenă este o problemă capitală. Pentru 

toate există însă o singură scăpare: înălţarea morală 
a tuturor." Sub acest raport crede autorul că apă

sarea evreo-maghiară din trecut a- dat Românilor ar

deleni pregătirea morală şi caracterul oţelit cu care 

întră în viaţa comună a românismului. „Deaceeâ ne 

putem aştepta — conclude el — ca atât în lupta 

aceasta de conservare şi apărare a sufletului stră

moşesc, cât şi în opera culturală a viitorului, soarele 

să nu mai răsară dela Bucureşti ci de pe platourile 

înverzite ale Transilvaniei....“

In partea a treîa, înfăţişând o serie de „aspecte 
contimporane*, vorbeşte despre agresiunea germană

— „spadasinismul german11 — şi arată ce pericol 

mare ar fi însemnat biruinţa germano-maghiară atât 

pentru popoarele latine din Apus, cât şi pentru po- 

porul latin din Orient: pentru Români. Cu privire la 

raportul dintre Unguri şi Români face autorul câteva 

reflexiuni interesante şi instructive: „Ungurii sunt 

de sânge oriental aziatic şi de cultură latină; Românii 

sunt de sânge latin şi de cultură orientală. Geniul 
«

latin a luat în stăpânire pe Ungur şi cu timpul, l-a 

transf rmat în aparenţă pe sălbatic. Orientul a luat 

în stăpânire pe Român şi, cu timpul, l-a înstrăinat 

în aparenţă de geniul specific al rasei sale..'... a fi 

civilizat însemna a fi catolic, a fi catolic însemna 

a fi Ungur.... Românul, spre a-şi păstra neatinsă rasa 

sa, s’a îmbrăcat în haina orientului Aveam nevoie 

să ne păstrăm substratul etnic, -să nu-1 înstrăinăm, 

să nu-1 îmbrăcăm cu o haină barbară, streină de 

firea lui. Astfel s’a păstrat latinismul în aceste părţi 

deghizat în haina orientalismului, şi s’a păstrat barba

rismul in situaţii privilegiate cari nu se potriveau, de

ghizat în haina latinismului. Necesităţi fatale au îm

pins românismul în spre Orient: l-au împreunat cu 

rasa sîavă şi a suferit influenţa grec'smului. Apoi.
*

pentru ca să scape din ghiarele maghiare, cari se 

înstăpâniseră peste Transilvania, leagănul naţiunii lor, 

Românii au trecut Carpaţii, şi şi-au întemeiat acolo 

gospodăriile lor. Dar curentul timpului, care dădea 

întâietate mentalităţii b a r b a r e ,  i-a urmărit şi în 

aceste părţi Dacă au scăpat de agresiunea barbară 

de sub dominaţia Rome:, au dat aci peste altă agre

siune, lipsită de îndulcirea romană şi înrăită prin in

dolenţa şi incapacitatea orientului. Aici i s’a făurit 

clasa lui suprapusă, oligarhia care-l stăpâneşte astăzi. 
Dacă parazitismul din ţările centrale, grevat pe
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spinarea popoarele? din aceste părţi, cu toate că era 

pătruns de cultura latină, a turburat lumea şi a dus 

de râpă aceste ţări, parazitismul din ţările române, 
fruct al agresiunilor orientale, lipsit de orice curent 

cultural şi pătruns de indolenţa orientului, trebuea 
să-şi producă şi el efectele sale.“

Toate nenorocirile din cursul anilor de război, au- 

torul le consideră drept rezultate fireşti ale indolenţii, 

incapacităţii şi destrăbălării acestei oligarhii para
zitare,... Autorul arată cu cazuri concrete, 'cât de 

criminală a fost adeseori negligenţa celor însărcinaţi 

cu pregătirea ofiţerilor şi cu instrucţia soldaţilor în 

vederea marelui război. Când venia colonelul de arti

lerie la inspecţie, în locul soldaţilor cari trebuiau

examinaţi deşi nu văzuseră încă tunul pluto

nierul major în câteva clipe substituia pe cei mai 

buni artilerişti, fără ca colonelul să observe aceasta. 

Şi când autorul l-a întrebat, cum a cutezat să pro

cedeze astfel, a răspuns că „aşa se procedează la in-
«

specţia colonelului."

Astfel de cazuri justifică, fireşte, pe deplin reflexi- 

unile autorului: „Cu asemenea elemente în capul 

treburilor publice, energiile naţionale au fost secătuite, 

valorile s’au pierdut, aruncate find în cele 4 vânturi.
4

Caracteristica parasitismului este că are sufletul 

opac, nu vede nimic afară de interesele sale. Lângă

el orice valoare socială piere.....  Când conducătorii

noştri au pregătit războiul, l-au pregătit cu întreaga 

lor mentalitate din trecut; când generalii noştri au 

plecat la război, au plecat cu întreaga lor mentalitate 

din timp de pace; cu desconsiderarea pentru cei mici, 

cu prezumţia, cu deşărtăciunea pentru ei.... Excepţiunile 

contau prea puţin; ele erau înăbuşite de imensa 
coaliţie a incapabililor cu răii. Cei destoinici au fost 

sistematic înlăturaţi. Valorile naţionale erau părăginite. 

Imensul rezervor de energii naţionale, care era popo

rul în totalitatea lui, zăcea dispreţuit la picioarele 

plutocraţilor. Se scoteau la suprafaţă numai elemen

tele pervertite, cele fără conştiinţa răspunderii. Astfel 

ne-a găsit momentul de mare pericol, situaţiile de 

conducere erau ocupate de oameni în disproporţie 

cu mijloacele lor reale, cari au dus ţara la dezastru 

din incapacitate şi perversitate înăscută... Soldatul 

s’a întrebuinţat ca simplă carne de tun de cătră pă

turile conducătoare. Nu s’a făcut apel la mintea şi 

voinţa lui, ci a fost mânat cu biciul silniciei spre a 

satisface voinţa unei clase depravate, care ea însăşi 

era incapabilă de a-şi face datoria. Cel ce scrie aceste 

rănduri, a întrat şi el în foc în prima bătălie, pre 

care o dădea divizia, din care făcea parte. Ceice ne 

băgau în foc, erau stăpânii. ;. Nu se poate u;ta căpi

tanul de jandarmi, un favorit, un „element de

elită" care stetea în mijlocul drumului şi trimetea

pe toţi ce întâlnea, la abator. Favoriţii, în frunte cu 

generalul, n’au luat nici o măsură pentru a angaja 

lupta, pentru a executa un plan, pentru a asigura 

victoria, şi nici chiar siguranţa trupebr în marş. Uni

tăţile erait angajate în luptă la întâmplare, pe măsură

Ce sosiau. Nimenea nu ştia; precis obiectivul atacului. 

Mergeau comandanţii de unităţi după inspiraţie proprie, 

fără o unitate de acţiune; Rezultatul a fost o retragere 

ruşinoasă, sute de vieţi pierdute zadarnic şi o de

bandadă generală, fără a fi fost nici măcar un anga

jament serios de luptă şi fără a fi avut în faţă forţe

apreciabile..."

Aceste mărturisiri sincere, făcute de cătră un fost 

ofiţer şi actual magistrat din vechiul regat, nu pot fi 

considerate, cel puţin pentru întăia parte a războiu

lui, ca simple impresiuni individuale, căci ele se gă- 

SeSc confirmate pe de a întregul şi’n alte publîcaţiuni 

apărute până acum, în legătură cu campania din 1916.

Autorul caută mijloacele de îndreptare şl nu le 

poate afla decât în vigoarea extraordinară a pături

lor de jos, în sănătatea şi curăţenia sufletului popu
lar: „Cei de jos, ţăranii, au mai multă conştiinţă de 

datoriile lor, decât cei de sus, puternicii, căci cei din

tâi sunt „săraci cu duhul", nu au perversitatea ra

finată a celor din urmă, şi au substratul sănătos din 

care cu o conducere luminată se pot scoate comori 

nepreţuite. Poate că această constatare nu e străină 

de faptul, că în Ardeal clasa conducătoare românea- 

scă, în urma persecuţiilor ungureşti, recrufându-se din 

ţărănime şi făcând până azi corp comun cu ea, este 

mult superioară, ca concepţii morale şi putere de mun

că, clasei corăspunzătoare din vechiul regat.

Este cazul să ne gândim că, dacă Ardealul a adus 

ţării întregite bogăţiile sale materiale, el a adus încă 

bogăţii imateriale de o importantă covârşitoare pen

tru desfăşurarea viitoarelor evenimente naţionale. Să 

sperăm, că Transilvănenii vor şti să-şi păstreze şi 

să-şi valorifice această comoară. De fapt în masa mun

citoare dela ţară stă rezerva şi substratul sănătos şi

robust al neamului. Acolo trebuesc căutate, ridicate 
i • '
şi cultivate adevăratele valori".

In partea a IV-a, întitulată „Puterea credinţii" cer

cetează,autorul pârghiile de înălţare pe care creşti

nismul activ, corect înţeles şi propagat cu însufleţire, 

poate şă le pună la dispoz:ţia popoarelor. Constată 

că, lipsite de cultură, religiile decad, iar în legătură cu 

isvoarele de civilizaţie, înfloresc şi deschid omenirii 

cărarea spre fericire „căci nii prin forme goale, nu 

prin gândirea altora, ci prin propria noastră gândire 

ajungem să posedăm adevărul, să ne înnobilăm su"!e- 

tele şi să trăim în adevăr o viaţă omenească în le

gătură cu eternitatea.

Examinând atitudinea creştinismului în faţa răului, 

ni se înfăţ şează ca o greşală de interpretare lipsa de 

rezistenţă; la care se conchide din cuvântul Mântui

torului să nu te împotriveşti răului (nolli resistere 

malo!) In adevăr, Christos nu s’a împotrivit duşma

nilor săi. „Şi cu toate acestea fără a ridica un deget, 

fără a murmura o protestare, prin suferinţaînsăş a 

câştigat cea mai mare bătălie în istoria universală... 

Se degajază de aci o mare învăţătură: nu prin agre
siune, ci prin suferinţă şi prin credinţa dreaptă se 
câştigă marile bătălii ale vieţii.1' Autorul nu este prie-
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tîn al creştinismului pasiv'şi egoist, care'îndemnă pe 
om să pună propria sa mântuire sufletească mai pre
sus de toate, ci insistă pentru creştinismul activ, care 
luptă necontenit pentru gonirea răului din lume^Evan- 
ghelia ne învaţă, adevărat, să nu răsplătim răul cu 
rău, dar tot Evanghelia cere, ca viata întreagă să ne- 
o închinăm lui Dumnezeu şi deaproapelui. „ Viaţa noas
tră înainte de toate aparţine divinităţii. Şi credem în- 
divinitate, dacă credem îndeaproapele nostru, dacă 
trăim, ne sacrificăm pentru el. Dar a trăi pentru dea- 
proapel», nu însemnează a-i tolera relele. Din con
tra, a trăi pentru deaproapele însemnează a-1 curăţi 
de păcate, a te sacrifica pentru el, pentru a-1 scoate 
din rău, din păcat, dupăcum însuş Christos a făcut. 
Prin urmare nu laşitatea în fata răului, ci veşnica 
ofensivă împllcă creştinismul. Principiul fiind incon
testabil, dificultăţi prezintă numai calea, metoda de 
urmat; iar calea o găsim sau o pierdem, după cum 
concepem bine sau în mod greşit principiul".

In partea ultimă (a V-a) după o serie de cercetări 
şi analize succinte, autorul ajunge la concluzia că 
»există o singură realitate: e sprijinul divin care 
planează peste popoare, este sufletul umanităţii.... Su
fletul umanităţii trăeşte şi el persistă cu perindarea in
finită a generaţiilor.... Este un suflet care este al nostru 
al tuturor, în acesta dacă trăim, devenim vii şi trăim 
cu adevărat.... Această înţelepciune, acest suflet îl 
vei găsi în cultura popoarelor, dar mai des îl vei 
găsi în religiile lor. Marii reformatori întrupează aceste 
înţelepciuni în sistemele lor religioase. Ei nimic nu 
creiază, ei scot din adâncuri comoara, din sufletul 
latent al popoarelor, din acest suflet comun, care 
face substratul profund al tuturor; valorifică această 
comoară şi o face să trăiască în formă conştientă, în 
masele de unde geniul lor au scos-o".

Capitolul acesta, precum şi întreagă cartea, culmi
nează într’o notă idealistă de fllosofie practică şi de 
îndrumare sănătoasă: „Ceice perpetuează răul, ceice 
nu fac nimic în lumea aceasta, întră în moarte, în 
adevărata moarte, iar ceice se perpetuează prin acti
vitatea spiritului, contribue la degajarea de materie, 
la spiritualizare şi prin aceasta participă la viaţa 
veşnică.

De încheiere autorul dă câteva considerajiuni despre 
sensul şi importanta ceremoniilor sacramentale, rostul 
adânc al cărora îl înţelege şi îl propovedueşte ca un 
adevărat duhovnic. Iată de ex. în ce cuvinte înţelepte 
apreciază efectul sf. taine a pocâinţii şi a cuminecă
turii:

* Mărturisirea este pocăinţa, iar cuminecătura este 
purificarea trupească şi sufletească prin împărtăşirea 
cu cele eterne, cu trupul şi sângele Iui Christos, cu 
sufletul umanităţii, cu ceea ce curge veşnic iprin vi
nele noastre, ne animează şi ne dă via{a vie. Şi una 
şi alta sunt esenţiale mântuirei noastre, pentrucă de 
put:nţă refacerii morale se [leagă asigurarea progre
sului individual şi social. Şi nu este un mijloc mai 
e’icace decât înlăturarea tuturor motivelor de nelinişte,
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examinarea de orice moment a actelor noastre şi pu
tinţa de refacere, de îndreptare a celor ce au căzut 
în greşală, sanctificarea acestei stări de lucruri. Este 
un exemplu divin de misericordie care ne înva{ă că 
nu trebue să ne năpustim asupra celor ce greşesc; 
că din eontră, trebue, suntem datori, să salvăm pe 
aceia «ari, cu voie sau fără de* voie, au apucat pe

«

calea cea rea şl cari sunt susceptibili de îndreptare 
şi să nu avem micimea sufletească de a le privi cu

m

satisfacţie starea de decădere, de a le-o tolera sau 
menţine, sau de a le scoate mereu în cale celor ce
au greşit, greşelile lor trecute.....  Ceice eliminează
răul din sufletul său, ceice se cufundă în sufletul uma
nităţii, acela capătă liniştea sufletească, liniştea celor 
ce au conştiinţa că şi-au îndeplinit datoria; acela 
capătă viaţa vie, capătă mântuirea. Liniştea sufle
tească, iată primul bine, dela care emană toate cele
lalte. De aceea Mântuitorul lumii întâmpină pe ai săi 
cu cuvintele: Pace vouă!».

Aşa se termină cartea bogată în consideraţiuni de 
filosofie morală religioasă. Considerând că această 
lucrare a isvorât din sufletul şi din cugetarea unui 
laic, cuprinsul ei este o dovadă mai mult, că sufletul 
umanităţii aleargă, în zilele noastre, cu însetare spre 
isvorul de apă vie şi spre mângâierea scripturilor 
sfinte. Anima humana naturaliter christiana.

1. LUPAŞ

Pr. Anghel Constantinescu, în v ă ţăm in te  cu icoa

ne d in  Sf. Scriptură. Testamentul Nou. Grupa 1.. 

Culegeri din Naşterea şi copilăria lui IISUS. Bucureşti, 

Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1923. Preţul 10 lei.

Păr. Econ. Anghel Constantinescu din Galaţi a avut 

bunul gând de a tipări o tnşirare de bucăţi din Noul 

Test., în legătură cu o zugrăvitură pusă in fruntea fiecărei 

bucăţi. In chipul acesta, ai să poţi avea întreg Noul Tes

tament, poate mai târziu Scriptura întreagă, înfăţişat în 

icoane însoţite de bucăţile corespunzătoare din Biblie.'

Ceiace ne oferă aici Păr. Ang. Constantinescu este
i *

numai începutul. Viaţa Mântuitorului Hristos e socotita 

pe 5 grupe: 1. Naşterea şi copilăria; 2. Viaţa în lume; 

3. Pildele lui Iisus; 4. Patimile şi moartea ; 5. Minuni

le. Din aceste 5,^Sf. Sa ne înfăţişează pe întâia.

Afară de prefaţă, ea cuprinde 12 carte poştale, care 

se pot desface din colecţiune şi trimete cuiva. Astfel 

avem: 1. Bunavestire: 2. Naşterea Domnului; 3. Ve

nirea Magilor; 4. Tăier ea4mprejur\ 5. lntimpinarea 

Domnului; 6. Fuga in Egipt; 7. Uciderea pruncilorin 

Betleem; 8. Iisus în biserică la 12 ani; 9. aceiaşi, u 

alt text; 10. Maica Domnului cu pruncul în braţe; 11. 

Domnul Hristos ca rescumpărător şi 12. o biserică, 

având ca text poruncile Bisericii.

Dacă ne întrebăm acum de execuţîune, găsim că cli

şeele sunt învechite şi nu mai fac să fie reproduse. 

Frumoase sunt numai trei figuri care slujesc ca po

doabă: una pe învelişul cărţii şi două pe poştala 11 în 

dos. Celelalte nu mai merg.

CAUŢI REVISTE ZIARE
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In ce priveşte textul, Păr, Anghel nu dă însuşi* tex

tul sfânt, ci mai mult tâlcuirile lui, iar textul numai 

în parte. Pe acestea, apoi, le însoţeşte de citaţiuni din 

y. Test. sau din Apost. Pavel, dar nici* pe ele nu le 

citează exact, nici ca text, nici ca arătare a locului de 

unde sunt. Care loc îl cauţi în Biblie, nu-1 găseşti. Deci 

pe cât se pare, Păr. Anghel a luat ftcestea din cărţi cu 

arătări greşite, cum sunt multe, dar nu s’a ostenit a 

controla singur. Iată, stau cu Biblia deschisă la Isaia 

60,7, ca să găsesc citatul din poştala a cincea; şi nu-1 

găsesc. La poştala a şaptea, locul din Psalmi nu e 143, 

15, ci 18, iar textul nu e dat exact după Biblia noas

tră. La cele două poştale cu Iisus în biserică, găsim în
4

amândouă citat Psalmul 26, 8, dar textul din una nu 

se potriveşte cu cel din cealaltă, iar în Biblia noastră 

nici unul nu se găseşte la locul arătat, ci un psalm în

dărăt, dovadă că a umblat cu texte care citau Bibliile 

din Apus, care au altă împărţire.

Ideia Părintelui A. Constantinescu e foarte bună. Sf. 

face ceiace, în altfel, face Păr. Runceanu, care dă chipul 

Sfinţilor cu troparele lor, iarăşi lucru foarte bun şi 

care adaogă încă o ramură de vrednicie la activitatea 

cunoscută şi preţuită a modestului preot dela Sf. Vi- 

neri-Herasca din Bucureşti.

Fiindcă însă Păr. A. Constantinescu e numai la în

ceput, să ia seama la ce am însemnat noi aici, pentru- 

ca lucrările viitoare să fie mai exacte şi deci să folo

sească mai bine. E un drum pe care a pornit şi de 

care trebuie să se ţie. I-am mai spus eu odată că un 

articol pornit în Viitorul d-lui Boroianu acum mai mult 

de 15 ani nu l-a isprăvit nici azi. Sunt singur că are 

să meargă mai hotărât în noua lucrare. Ea ar putea 

folosi foarte mult în şcoale şi tuturor persoanelor care 

se ocupă cu creşterea copiilor.

Preot Petre Chirică, Crucea lu i Hristos. Iaşi 1922, 

16 pag. format în 8. Preţul 3 lei.

De multe ori, cugetând la atâtea nevoi ale Bisericii, 

te cuprinde amărăciunea văzând câte lucruri sunt de 

făcut, ce puţini sunt lucrătorii şi cât mai trebuie în 

pregătirea multora, pentru a răspunde tuturor nevo’lor. 

Cu toate acestea zăreşti între ei şi atâtea chipuri lumi

noase, drept ca nişte luminişuri în desişul pădurii, în

cât te mângâi cu ele şi te bucuri că le-ai găsit. In si- 

tuaţiuni modeste, răspândiţi ici şi colo prin sate, gă

seşti preoţi cu o pregătire care le tace cir st*, şi lor şi 

Bisericii, şi-i vezi împodobiţi cu cunoştinţe, care dove

desc hărnicia lor de a face faţă tuturor trebuinţelor 

culturii bisericeşti.

Privind în felul, acesta, vei găsi în clerul tânăr des

tui cu o pregătire care întrece cu mult cerinţele mă

runte ale slujbei de sate sau mahalale. Ba încă, prin 

localităţi neînsemnate, găseşti preoţi care ar putea sta 

cu cinste în fruntea celor mai însemnate biserici din 

oraşele mari şi-ţi pare jrău că munca lor nu se poate 

revărsa în măsură mai largă.
«

« -  »

Unul din aceştia este fără îndoială Păr. Petre Chi-
•  *

rica d.in H ilifa , laşi, a cărui hărnicie «în scris o în

tâlneşti în toate tipăriturile noastre bisericeşti ̂ i de cu- 

când a trebuit să-l admirăm pentru meşteşugul său de 

a-şi pune cugetarea şi în versuri, iar acestea pe muzi

că (vezi Duminica ortodoxă, 25 Dec. 1922/1 lan. 1923). 

Şi nu sunt numai nişte însăilări de om ’care se încear

că a scrie. Cine a citit articolul Sfinţiei Sale Comba

terea adventismului din nr. pe.‘Noembre 1922 a aces

tei reviste, a văzut ce articol serios şi temeinic studii t 

era, dovadă de câtă pregătire se poate afla unii preoţi 

din sate.

. Lucrarea sa Crucea lui Hristos e numai o broşură 

de 16 pagine. Daf află din ea lucruri nouă* şi de in

teres chiar şi teologul care ştie ceva carte bisericească.

Ihtr’însa găsim combaterea adventiştilor, cuprivireia 

semnul crucii cu care ne însemnăm chipul la închinare. 

Se ştie că adventiştii nu vreau să facă acest semn, după 

vederile lor, pentru .că nu avem temei pentru el în Sf, 

Scriptură.

Păr. Chirică însă aduce toate locurile din Scriptură 

şi din Sf.. Părinţi, prin care putem dovedi că e bun 

obiceiul nostru de a ne însemna cu semnul crucii. 

Arată cât de mult întrebuinţează Sf. Pavel cuvântul 

cruce şi ce- largă parte ţine ea în învăţăturile lui. Dacă 

adventiştii spun că acolo e vorba despre cruce numai 

ca semn al suferinţei şi al urmării cu greu a învăţă

turii Domnului, Sf. Sa arată că încă din început creş

tinii şe însemnau cu semnul crucii în chipvfzut. Acea

sta o arată Sf. Ignatie, Irineu, Tertuiian, Augusţin $i 

alţii. -Dscă Sf. Ignatie spune că aşa se însemnau creş

tinii, şi el este bărbat care trăieşte în vremea apostoli

lor, înseamnă că nu avem a face cu un obicei nou, ci 

chiar dela Sf. Apostoli avem obiceiul de a ne însemna 

cu crucea, deci din v.emea urzirij Noului Test. Apo 

dacă este aşa, înseamnă că nu avem a face cu o scor

nitură, ci cu un lucru orânduit sau primit ca bun de 

Sf. Apostoli. In faţa unui om cu mintea temeinică, nu 

se poate ca dovada aceasta să nu aibă tărie. Dacă n'o 

fi având la adventişti, e dovadă de tăria minţii lor.

Foarte bine arată Păr. Chirică, de asemenea, că îm 

potriva crucii ca lucru văzut şi pipăit, nu se poate aduce 

porunca decalogului să nurţi faci ţie chip cioplit, fiind

că decalogul e mai nainte de cruce şi deci n’o putea 

privi pe ea. In def i n i t i v ,  acesta e un lucru la min

tea omului, dar când ai a face cu şubrezenia şi încă

păţânarea adventistă, care scornesc fără ternei şi tăgă

duiesc adevărul pe care-l văd, trebuie să te scobori şi 

la amănunte de care te-ai putea lipsi cu omul de temei.

Dar că noi avem crucea şi. ca un chip văzut, înţe

legem din legătura pe care o ara'ă Mântuitorul între 

şarpele de aramă şi crucea sa. Dacă şarpele a putut 

vindeca, ,cu atât mai mult crucea poate fi de ajutor.

Tot bine arată Pâr. Chirică ce greşit este a aplica 

numele de semnul fiarei din Apocalipsă la facerea sem
nului crucii. . .

Lucrarea aceasta e plănuită să fie citire pentru po

por şi putem spune că, în mare parte, Păr. Chirică a 

izbutit. E o citire care se înţelege şi caută anume să

se scoboare la treapta de înţelegere a poporului nos-
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tru. Nu zic că a izbutit în totul, pentrucă Sf. Sa are 

şi câteva neologisme care nu*şi au loc într’o grăire că

tre popor. Când are pe împrejurare, de ce zice caz la 

pag. 1. In loc de scopul lor la pag. 2, putea zice ţinta 

lor, socoteala lor, năzuinţa lor. Când are pe osândit, 

de ce zice condamnat la pag. 3? Tot acolo, de ce 

scrie lucru de adorare, care fără îndoială nu poate fi 

înţeles de sătenii din Hiliţa? Nu putea zice vrednic de 

închinare? De ce scrie insultăm în loc de ocărâm la 

pag. 13 ?

Odată eram noi, preoţii, în frunte cu măestria scrisu

lui românesc. Acum ne-a luat o înainte d. Sadoveanu, 

şi dacă eu, care sunt orăşan, aş avea mai multă pricină 

de iertăciune (era să scriu scuză, Păr. Chirică!), n’o 

are preotul născut la sat şi care trăieşte încă acolo, la 

Hiliţa sau aiurea. Şi nil stă bine că eu, orăşanul, tre

buie să sâcâi pe preoţii săteni să nu-şi peardă şi ce mai 

au din limba românească.

E adevăiat că la Păr. Chirică acestea se găsesc nu

mai rar. In genere, se vede silinţa sa de a scrie ro

mâneşte,'şi aceasta îi este spre laudă. De aceia să mai 

afle că rostirea o altă credinţă din pag, 1-2 e franţu

zească. Pe româneşte e numai altă credinţă, fără o, 

deşi această greşală o face şi d. Sadoveanu în Gândi

rea de Crăciun, tocmai în viaţa sfântului Andronic*

are numai altul, alta, nu un altul, oînsăRomânul

alta. Formele astea le-a luat după Franceji, că ei zic 

un autre, une autre.

La pag. 7, rândul 15 de jos în sus, fraza e neînţe

leasă din pricina unei virgule de prisos şi a lipsei unui 

punct Omul fără învăţătură se va încurca şi nu va 

înţelege. Trebuie încheiată fraza cu cuvântul acestea 

şi începută frază nouă cu cuvântul Mântuitorul.

Socotesc greşită întrebuinţarea cuvântului a se isca
*

cu înţeles de a se ivi. Se iscă un foc, a ceartă, dar 

câ se iscă păgâni, iudei în loc de se ivesc, J mi sună 

ciudat la urechea mea românească şi cred că e o în

trebuinţare neadevărată a cuvântului a se isca.

Cum se vede, sunt chestiuni numai de formă, şi ace

lea puţine, iar fondul e bun şi folositor de întrebuin

ţat. Numai un amănunt am de pomenit şi în ce pri

veşte fondul. Sf. Sa pune porunca II a decalogului 

ca fiind dată cu 4500 de ani înainte de noi. Dar dacă 

socotim aproape 2000 de ani dela Hristos şi pe dea

supra 1500 dela Moisi la Hristos, câtiefe? Ştiu că Păr. 

Chirică a învăţat numărul de aproape 3000 de ani în

tre Moisi şi Hristos într’o carte d^ seminar. Dar nu

mai în ea scrie aşa. In alta nu se mai pomeneşte, ci 

e data pe care o pun eu aici: 1500 de ani. De aceia 

qumărul de 4500 trebuie îndreptat.

Atât, şi încolo cartea merită să intre pe mâna preo

ţilor şi s’o răspândească între credincioşii lor.

de Acelaş, Feriţi-vă de adventişti, Baptişti şi 

m ilenişti. laşi, 19j2, Acelaş format şi grosime, caşi 

cea de mai sus. Preţul 3 lei.

Şi în această cărticică, Păr. Chirică se ţine de mun- 

ca începută de a lumina poporul cu privire la credin

ţele greşite ale sectelor. îşi împarte'compunerea în pa

tru bucăţi, care nu se potrivesc cu cele arătate pe în

veliş, unde vedem pomenite 7 bucăţi cu alt nume. Dar

fără a ne mai uita la aceasta, găsim înăuntru un ma-
* i

terial de tot interesul. Vorbind despre începuturile «a-
»

ventismului, arată cu amănunţimi care nu s’-au sp. s

pâ.iă acum, păcăleala mâncată de cei dintâi urmaşi :u
•  • 

lui Miller, care stăteau şi aşteptau sfârşitul‘lumii, îm

brăcaţi în straie albe, ca să vie Mântuitorul şi să-i
. /

ridice în văzduhuri. Arată legătura între acest -Miller şi 

White (Păr. Chirică o scrie Vhite, dar dacă vrea so 

rostească pe româneşte, s’o scrie cum se rosteşte: 

Uait); arată începuturile adventismului la noi, care, de 

asemenea, nu se ştiau decât de puţini; arată câţi bani 

încasează mai-marii adventiştilor dela cei ce-i urmea

ză, cu toate că ei ocărăsc pe preoţii noştri pă iau da

ruri dela credincioşi. Deşi acestea s’au mai spus, dar
*

Păr. Chirică aduce preciziuni nouă.

Credem că această cărticică va fi de un adevărat
♦ » 

folos creştinilor care o vor citi şi în primejdie de a 

cădea p^ mânile adventiştilor. Am de cârtit numai în 

ce priveşte limba şi pentru două amănunte de fond.

Pentru, limbă, am de spus ce am spus şi la cea de 

mai sus. Se bagă bine de seamă silinţa Părintelui Chi

rică de a scrie cât mai româneşte, chiar ţărăneşte. Dar 

dacă e aşa, de ce zice broşurică, pe când putea zice 

cărticică, da ce creştini iudaizanţi, în loc de jiJov iţi, 

de ce socoteli exacte, în loc de fă ră  greş şi iar o altă 

îa  loc de altă (toate în pag. 1); de ce propriu zis, în 

loc de drept vorbind, de ce erezi, în loc de eretici sau

ţncă rătăciţi, câ doar erede-erezi înseamnă moşteni

tori (p. 2); de ce zi fixă şi nu hotărâtă. de ce fălşă- 

rie, în loc de viclenie sau făţărnicie (p. 3)? Dar n s- 

tirea d 3 mahala dela Bucureşti î.i sinea lui (p. 4) tre

buie să piară cu totul. Pentru Dumnezeu, nu spurcaţi 

Moldova cu asemenea gunoaie!

Tot acolo, trebuie zis crede în loc de încrede, în

propoziţiunea „Miller se încrede mai în ştiinţa de.ât
0

îngerii". La pag. 5 trebuie zis cei fă r ă  învăţătură, în 

loc de cei simpli. Prima vedere (p. 7) se poate înlo:u-
«

foarte bine cu cea dintâi aruncătură de ochi sau nai 

scurt: Iar in tâia vedere ori dintru început. La pag S 

depus trebuie înlocuit prin aşezat. Tot acolo, cuvân* 

tul s’a iscat de data asta e bine întrebuinţat, nu cum 

am arătat mai sus. Conducerea Sfântului Duh trebuie 

înlocuită cu cârmuirea, călăuzirea. Cuvintele din ecte- 

n ie: cealaltă vreme a vieţii noastre de ce le schiirb 

ln restul vieţii noastre (p. 9)? De ce (tot acolo) calo- 

mnieze, când ai bine pe româneşte cuvintele a cleveti, 

a bârfi, a grăi de rău? La pag. 9 trebuiesc date afară 

cuvintele scop şi obligator, iar pluralul dela rugăciune 

e rugăciunile, nu rugăciunele. La pag. 13 aceiaşi cu 

cuvântul 'ordonat. N’ai pe poruncit ? Apoi nu se zice: 

nu le plac biserica noastră (o. 1), ci nu le place> câ 

subiectul biserica e singular. Dacă avem cuvintele m .lţi 

vor veni intru numele meu, de ce Sf. Sa zice pe nu-

a

cândmele,meu (p. 1 şi 12)? Da ce adaogă cuvinte, 
în text nu sunt? Astfel e în acelaş citat, unde, la pag.
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1, citim; vremea i a  apropiat (Luca 21, 8; la Sf. Sa e 
greşit pus 2, 18, dar cred că greşala e ^in tipar), pe 
când Păr. Chirică scrie timpul cuvenit

I>e ce scrie nici îngerii cerurilor (p. 8), când la 
evanghelie, scrie nici îngerii din ceruri (Matei 24, 30)?

La pag. 8, vorbind de spusa ereticilor că Sf. Tra
diţie e lucrare omenească, Păr. Chirică spune: Zic şi 
ţu caşi ei...

Cum zici caşi ei, Păr. Chirică? Zici şi Sf. Tacă Tra
diţia e lucrare omenească? Nu cred că acesta îţi este 
gândul. Dar atunci nu ţi ai turnat bine rostirea.

Acum, venind la chestiuni de fond, eu socotesc 1. 
O greşală a vorbi despre adventişti pe acelaş nivel cu 
baptiştii şi cu metodiştii. Aceştia din urmă sunt ramuri 
ale creştinătăţii cu o înaltă dezvoltare culturală. Meto
diştii sunt mare lucru în Anglia şi America, iar Bap
tiştii în America. Eu primes; o revistă baptistă din Roma 
de o înaltă valoare intelectuala. Are şi renume mon
dial în cercurile cugetării filozofi e şi creştineşti. Noi 
putem fi îndureraţi că nu sunt de credinţa noastră, că 
stau pe temelii străine de ale noastre, dar oricum, sunt 
oameni cu înaltă învăţătură şi se găsesc alăturea de 
mişcarea începută în America, la care am fost poftiţi 
şi noi, pentru o cooperare a creştinismului de toate 
ramurile, ca să înlăturăm păgânismul din lume. La 
asemenea tratări avem să ne întâlnim şi cu metodiştii 
şi cu baptiştii. Toţi au răspuns la chemare, numai ca
tolicii nu. Bisericile din America, după date pe care am 
a le da la cronica bisericească, a şi înfăptuit această în
chegare.

E prea mare onoare pentru adventişti a-i pune ală
turea cu baptiştii şi cu metodiştii. Ei sunt o sectă de 
oamenii cu încăpăţânarea prostului. Cu dânşii nu se 
poate duce o discuţiune serioasă. Ei n’au o cultură, 
n’au o teologie. Sunt o ceată de oameni duşi de nas 
din pricina lipsei lor de învăţătură. Nu se poate po
meni la dânşii de o dezvoltare culturală. Au numai ciu
dăţenii, închegate fantastic şi care nu sunt rezultatul 
unei cugetări adânci, chiar greşite, căci omul şi in gre
şelile lui poate să dezvolte mare aparat de cugetare.

E un păcat a-i pune pe aceştia alături de cei pomeniţi 
mai sus. Nu sunt ei la înălţimea acelora şi n’au prin
cipiile de a ajunge acolo. Sunt numai nişte bieţi oameni 
orbiţi, mânaţi de alţii care se joacă cu buna lor cre
dinţă.

In creştinism se înţelege că pot fi mari controverse 
teologice. De aici discuţiunile protivnice dintre feluri
tele ramuri ale creştinătăţii. De pildă: prin ce se mân- 
tuie omul, prin credinţă ori prin faptele bune? Dar ce 
teme teologice scot adventiştii. Aceasta e chestiune? 
dacă să ţii Sâmbăta ori Duminica? Şi d&că să mănânci 
carne de porc ori nu? Se vede.bine zarea scoborâtă pe 
care se mişcă cugetarea acestor oameni. Ei întorc creş
tinismul în iudaism. Dela lărgimea legăturilor cu Hris
tos, ei te închid în formele înăbuşitoare ale legalismu- 
lui evreiesc.

*

Ei n'au adus probleme teologice şi nici nu sunt 
oameni de calibrul să susţie o controversă nouă. De 
aceia nu pot fi puşi alăturea de celelalte ramuri creşti
neşti. Cel mult alăturea cu lipovenii.

2. La pag. 15, Păr. Chirică scrie fraza. «Toate ere- 
ziile  ̂astea sunt contra ideei de ţară, contra armatei, 
contra războaelor, contra jurământului* şi vrea să-i 
combată pentru aceste idei.

Dar atunci urmează că noi suntem pentru războaie. 
Apoi se poate creştin care să fie pentru războaie? Şi 
po{i combate pe cineva că ar fi contra războiului?

Noi privim războiul ca o tristă înfăţişare în viaţa so- 
pală şt ne luăm măsurile taţă de el, ca împotriva unui

foc care poate izbucni, dar pe care nu-1 doreşti şi pe 
care cauţi să-l înlături. Dar să spui că eşti pentru răz
boi, asta e prea-prea.

Aceasta au făcut-o preoţii germani şi n’au găsit spri
jin decât în V. Testament, cum face şi Păr. Chirică.

Apoi oare noi stăm pe morala Vechiului Testament ? 
Se înţelege, ne ţinem de el numai acolo unde se po
triveşte cu cel Nou, unde acesta nu-1 desfiinţează. Dar 
în chestiunea aceasta e desfiinţat, pentrucă zarea cre
ştinului este universul, toate popoarele. Toţi f ii ai lui

________  «  ______ _

Dumnezeu sunteţi prin credinţă întru Hristos Iisus 
(Galateni 3, 20) Evreii însă nu aveau decât zarea po
porului lor, şi de aceia la dânşii se punea neîncetat 
împotrivirea faţă de alte popoare, iar cu dânsa războiul.

Lumea încă trăieşte în iudaism şi în păgânism. De aici 
ia cugetările înguste, care nu înţeleg frăţia dintre oameni. 
Dar creştinismul trebuie să mişte lumea încet-încet spre 
îmbrăţişarea universală, fiindcă aceasta e învăţătura 
noastră. Pe aceasta o mai răspândesc şi alţii, fără atâr- 
nare de creştinism, fiindcă înfrăţirea omenirii e şi o 
credinţă raţională, deşi tot creştinismul a adus-o şi 
pentru acei care acum nu mai ţin de el. Apoi aştep
tăm noi ca alţii să răspândească ideile creştinismului 
şi la urmă să se găsească ciudăţenia că n’am răspân
dit-o noi, care eram mai datori?

In mişcarea creştinească din America, de care am 
pomenit mai sus, aşa se simte. Apoi numai ei să ducă 
steagul universal al creştinismului şi noi nu?

Eu înţeleg foarte bine unde ne mână Păr. Chirică. 
Este vorba de slujirea patriei şi de datoria de a ne 
simţi solidari cu ea. Fără îndoială, această năzuinţă 
face cinstea preotului ortodox, care vrea să fie în frun
tea datoriilor naţionale.

Dar este un lucru care nu se spune în deajuns: 
In niciun chip patria nu se slujeşte mai nemărginit 
decât prin urmarea fără greş a creştinismului şi pentru 
dânsa azi nimic nu este mai ziditor decât valul sim
ţirii creştineşti.

Preotul să nu uite că el este omul a două lumi: al 
pământului, dar şi al cerului. Celui dintîi îi slujeşte 
aducându-i simţirile cereşti, gândurile către nemărginire 
şi veşnicie, abaterea dela cele trecătoare.

Noi patria o slujim cu acestea şi în căile pe care 
acestea ni le deschid. Ea se mai poate sluji şi altfel, 
după cugetările mai înguste evreieşti şi păgâneşti. In 
cultul patriei din ziua de azi, cu ura dela popor la 
popor, este şi mult păgânim. Creştinismul trebuie însă 
să tămăduiască acestea. El trebuie să aducă patriotis
mul pozitiv al zidirii bunelor legături dintre oamenii, 
nu al sfărâmării lor.

In sfârşit, aceasta este o temă fără margini, pe care 
numai o însăilez aici. Dar o spun, pentrucă trebuie 
să păstrăm calea' patriotismului creştinesc, al acelui 
care este o formă al iubirii de oameni şi să nu întoar
cem creştinismul în iudaism. Acolo ajungem, dacă ne 
facem părtaşi ai războaielor.

Noi trebuie să le biciuim, asta e chemarea noastră, 
să stârnim porniri rentru buna înţelegere dintre nea
muri. De aceia ar trebui să piară acest temei din lupta 
noastră împotriva adventiştilor. Avem noi ce spune 
împotriva lor şi fără acesta.

Academ ia rusească filozofică relig ioasă d in 
Berlin, foileton în ziarul Lumea din Iaşi, 4 Decem
bre 1922.

Ruşii au păţit şi ei acum ce au păţit Bizantinii, când 
Turcii au ocupat Constantinopolul. Au umplut lumea 
şi fac să se vorbească despre activitatea lor de aiurea. 
In adevăr, cu toată starea de incultură a poporului
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rusesc, şi-a avut şi el cugetătorii săî, după cum în 
literatură, aşa şi în laturea religioasă. Toţi aceştia s’au 
împrăştiat acum pe aiurea şi încep a-şi desfăşura acti
vitatea lor în lumea largă. După cum au un sinod 
propriu al lor, compus din 5 arhierei ruşi, cu reşedinţa 
în Carlovăf, Serbia, pentru treburile Bisericii ruseşti 
împiăştiate, aşa ciţim acum în ziarul Lumea din Iaşi 
că şi-au întemeiat şi o Academie religioasă în Berlin, 
at cărei suflet şi urzitor este filozoful rus Berdiaev. 
Activitatea acestei Academii a început de curând, şi 
iată rezumatul uneia din conferenţele ţinute acolo de 
numitul filozof:

După epoca groaznicelor catastrofe exterioare şi a crân
cenelor lupte, e fiteso să urmeze o epocă de reculegere inte
lectuală şi sufletească. Popoarele au căutat tot mai mult 
să ia viaţa cât mai uşor, în chip cât mai superficial, şi 
s’au depărtat din ce în ce de o concepţie mai aprofundată 
despre viaţă. Roadele acestei tendinţe de a se depărta de 
centrul intelectual al vieţei se observă de pe acum.

Boala spirituală care a cuprins nu numai Rusia, dar şi 
celelalte popoare europene, nu se poata vindeca doar prin 
mijloace exterioare. Lupta sângeroasă dintre popoare şi 
clase sociale nu va înceta niciodată şi va pricinui distru
gerea culturei europene ,  auto*nimicirea raselor creştine, 
dacă nu se va produce în lume o mişcare, care să tindă 
dela suprafaţă la centru, în adâncime, dacă omenirea nu 
se va înapoia la eternele baze ale vieţei. Rusia şi printr’însa 
Europa întreagă, nu prate fi salvată de cât printr’o re
naştere religioasă. Toate organizaţiile politice şi sociale nu 
pot da nici un rezultat, dacă nu sunt însufleţite de o ten
dinţă superioară, dacă nu sunt călăuzite de un principiu 
etic şi spiritual. Revoluţiile externe nu pot creia o nouă 
formă de viaţă mai bună şi nu pot metamorfoza sufletele 
indivizilor şi ale popoarelor dacă n'au fost precedate de o 
renaştere intelectuală. Mai cu seamă într'o epocă, în care 
bazele vieţei au fost otrăvite, iar voinţa primitivă a oa
menilor şi a popoarelor s'a îmbolnăvit şi s’a fărâmiţat, fără 
să fi fost lecuită prin singurul mijloc eficace: întoarcerea 
la izvorul şi la rădăcina vieţei însăşi, oredinţa în D-zeu.

Refacerea totalităţei organice a spiritului omenesc constă 
în renaşterea religioasă.

Diso:iarea morală este baza şi cauza sângeroaselor dis- 
cord i între naţiuni şi a nemiloasei lupte de clase, care şi 
acum mai torturează omenirea. Ele nu sunt decât oglinda, 
reflexul sdruncinării sale morale, adică constitue o dovadă 
că centrul credinţei, simţul religios, ne lipseşte

Spiritul vremei trinmfează peste spiritul eternităţei, spi* 
ritul de discordie şi de disociare birueşte spiritul de uni* 
tate şi de iubire.

Oricare politică lipsită de simţ moral şi religios e supusă 
acestui spirit al vremei, supusă deci spiritului haotic al 
întunericului.

O reacţie st* impune în mod absolut. Aceasta nu înseamnă
o renunţare la luptă cu geniul rău pentru izbânda ade
vărului, oi aprofundarea luptei. Victoria câştigată astfel, 
va avea o r^acţiune salutară asupra organismului tuturor 
statelor.

- Noi, Ruşii, în special avem această datorie sacră. Am 
urcat un calvar greu, care trebuie să ne înveţe multe. 
Experienţele acestea trebue să servească la reînălţarea, la 
reg nerarea noastră psihică, morală şr intelectuală. Dar 
trezind în noi iarăşi sentimentul religios, nu vrem să trăim 
în lumea noastră filosofică, izolaţi de restul omenirei. Vrem 
sa fim în relaţii continue cu acele popoare din occident 
care au aceleaşi temelii morale la baza vieţii lor ca şi noi, 
iar din acest contact sperăm să ne îmbogăţim cuc oştii nţele. 
Dar munca noastră are ca scop principal regenerarea socie
tăţii ruseşti.

In sensul acesta, însufleţiţi de aoeste idei, au pornit la 
înfiinţarea academiei filosofioo-religioase din care fao parte 
intelectualii ruşi, scriitori şi savanţi.

|Se ţin regulat cursuri şi conferinţe urmate de discuţii 

libere. Arhim . SC B IB Ay

O predică bună.
Sub acest titlu citim următoarele în ziarul. Patria 

din Cluj, cu data de 29 Decembrie 1922:
„Căile Tale Doamne arată-mi şi cărările Tale mă 

învaţă. Indreptează-mă spre adevărul Tău şi mă în
vaţă, Dumnezeule Mântuitorul meu, că pe Tine Te 
am aşteptat toată ziua."

Câtă înţelepciune şi câtă filosofîe nu zace în aceste 
cuvinte ale înţeleptului Davîd, şi cât de frumos ni-au 
fost tâlcuite aceste adevăruri profunde ale vieţii de 
dl. profesor dr. A. Buzdug, în predica d-sale ţinută 
Duminecă în biserica gr. ort. din Cluj.

Dânsul a dovedit prin predica aceasta, ţinută într’o 
formă foarte frumoasă, că cunoaşte bine concepţiile 
profunde ale filosofiei moderne în contactul lor cu 
filozofia religioasă, analizând în puţine cuvinte, curen
tele mai importante din această filosofie.

Ni-a arătat strânsa legătură a curentelor filozofice 
cu viaţa practică şi influenţa lor atât de puternică

» ‘

asupra acesteia, dar totodată a ştiut să facă acea 
sinteză superioară, ce trebue să existe între filozofie 
şi concepţiile religioase moderne. — A arătat că, nu
mai din această sinteză superioară a cărei coroană o 
formează. credinţa vie în Atot-Puternicul ce mişcă

«

acest univers, poate izvori o concepţie unitară supe
rioară despre lume şi viaţă.

Intelectualizarea mai intensivă a activităţii noastre 
bisericeşti, va ridica mult vaza bisericii noastre, care 
trebuie să fie o „Biserică vie".

Publicul intelectual dela noi, în vremea din urmă 
începuse, dacă nu chiar să se înstreineze, în orice caz 
să manifesteze o indiferenţă faţă de problemele reli
gioase. Predici ca aceia de Duminecă vor contribui 
mult la înlăturarea acestei pasivităţi regretabile şi 
vor deştepta tot mai mult interesul pentru această 
problemă vitală. P. 1■

Ne bucură mult, că în bisericile noastre răsună 
încă predici care au darul de a trezi pe auditori din 
amorţeala şi indiferentismul religios, care — mai ales 
dela războiu încoace — au ajuns o adevărată plagă 
pentru poporul românesc, căci se întind şi în straturile 
largi ale celor mulţi. Ne bucură, pentru că, d?câ 
predicile nu lipsesc, dacă se predică, poate, mai mult 
de cât altă dată, totuş predicile cu adevărat bune 
sunt puţine, chiar prea puţine.

Ceea ce ne bucură însă ş! mai mult este mentali
tatea sănătoasă a ziaristicii de peste Carpaţi. In 
ziarele transcarpatine se tratează adeseori chestii reli
gioase şi bisericeşti cu tot respectul şi toată cuviinţa. 
Mulţămită acestei mentalităţi, „Patria" a putut publica 
rândurile de mai sus. In vechiul regat aşa ceva e cu 
neputinţă. Aci, scriitorul Gala Galaction, azi preotul 
Grigore Pişculescu, fost el însuş- ziarist, nu poate 
găsi un ziar care să facă cunoscut publicului bisericile, 
şcolile, fabricile şi alte instituţii unde îşi ţine predicile 
ji conferinţele /  Mibâktun,
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î nsemnări  mărunte
A

I
»

»

M ari donaţiun i pentru şcoală

Şcoalele o duc greu după războiu, căci n’au mai 

nici de unele. Aceasta este în deosebi cu şcoalele pri

mare dela ţară şi cu universităţile, căci şcoalele secun-
t

dare au pus taxe,mari pe învăţarea de carte şi de aceea 

unele au făcut averi. Şcoalele primare rurale o duc greu, 

pentrucă multe n’au localuri proprii, iar universităţile, 

pentrucă n’au cele de trebuinţă pentru laboratoarele şi 

institutele ce depind de. ele, iar unele, cum este cea 

din Bucureşti, nici local încăpător. La universităţi însă 

cel mai greu o duc studenţii. Mulţi din ei n’au ce să 

mănânce şi unde să se adăpostiască. Cele câteva că

mine şi cantine se luptă cu lipsa şi nu sunt deajuns 

pentru toţi studenţii lipsiţi de mijloace.

Lipsa de şcoale primare a început să se complecteze 

prin ajutorul pe care l-a dat şi-l dă populaţia morală, 

după îndemnul autorităţilor şcolarefSe clădesc în acest 

fel mii de localuri de şcoală, în valoare de zeci de 

milioane.

Pentru universităţi era mai greu, căci trebuiau sume 

mai mari. Dar iată, că un bun român, cu inimă no- 

bilă şi creştinească, domnul Vasiliu Bolnavu, din Plo- 

eşti, a dăruit universităţ i din Bucureşti 14 milioane de 

lei, pentru clădirea unui cămin şi a unei cantine, în 

care să se adăpostiască şi întreţină studenţii, fii de 

ţărani. Fapta vorbeşte dela sine şi umple de admiraţie 

şi recunoştinţă pe ori ce român faţă de autorul ei, că

ruia să-i dea Dumnezeu sănătate şi viaţă lungă, ca să 

vadă bogatele roade ale binefacerii sale şi cât mai mulţi 

imitatori.

De asemeni pentru universitatea din Cluj, un alt bun 

român, domnul Vasile Popa din Lugoj, a dăruit un . 

ml ion de lei, din care să se facă un bazar şi o ţesă- 

torie, al căror venit să se întrebuinţeze pentru ajuto

rarea studenţilor săraci, fără deosebire de naţ;ona:litate.

Acestor doi buni români le-a urmat un al* treilea, dom-
7  %

nul Tudorache Popescu, din Corabia, care a dăruit gim- 

naziului din localitate localul în care funcţionează în 

prezent şi a cărui valoare trece de trei milioane de lei.

Aceste sunt semne bune şi îmbucurătoare. Consta

tăm însă cu durere că inimile generoase se îndreaptă 

dela un cârd de vreme mai mult spre şcoală de cât 

spre biserică. Care să fie cauza?

M işcarea studenţească

E aproape o lună de când studenţii dela câte patfu 

universităţile sunt în fierbere. Ei cer mărginirea nu

mărului s t u d e n ţ i l o r  evrei şi streini, şi fixarea lui 

proporţional cu numărul p o p u l a ţ i e i  cărora aceştia 

aparţin. începutul mişcării s’a făcut la facultăţile de 

medicină şi pe o chestie care face cinste celor ce au 

ndiC4t-o. De când e&istă facultăţile de medicină disec

ţia s’a făcut numai pe cadavre de creştini. Studenţii 

creştini au cerut acum, ca să se aducă în sălile de 

disecţii şi cadavre de evrei, pe care să facă disecţie 

studenţii evrei. Dacă lucrurile rămâneau numai între 

studenţi şi numai în universitate, s’ar fi ajuus curând 

la o înţelegere, dar s’a amestecat şi presa, cire a aţâ

ţat spiritele.

Unele ziare evreeşti au scris articole insultătoare nu 

numai la adresa studenţilor, ci şi la a ţării şi bisericii 

noastre. Astfel, s’a afirmat, că noi, creştinii, socotim 

cadavrele spurcate şi ne batem joc de ele, disecându-le, 

pe când ei, evreii, consideră cadavrele ca sfinte şi nu 

dau voe să se atingă nimeni de ele. Că ej ne au da* 

creştinismul, pe care l-am schimonosit aşa de grozav, 

că dumnealor nu-1 mai recunosc, şi alte asemenea 

insulte.

Rezultatul au fost man.festaţii ostile ale studenţi

lor faţă de ziarele evreeşti, devastarea unora din ele 

şi înverşunarea împotriva studenţilor evrei în aşa fel, 

că n’au mai fost lăsaţi să intre în universităţi.

Autorităţile religioase ale ev eilor au recunoscut drep

tatea cererii studenţilor creştini şi au îngăduit să se 

pună la dispoziţe şi cadavre evreeşti în măsura posi

bilului, iar autorităţile noastre şcolare au luat măsuri 

pentru potolirea spiritelor, Totuş liniştea e greu de res

tabilit şi vina e numai a presei evreeşti, care toarnă 

necontenit gaz peste foc, fără să se gândiască la ceea 

ce poate ieşi de aci. Corespondentul unui ziar din Bu

cureşti a comunicat din Temişoara, că studenţii poli

tehnicului de acolo ar fi pornit să manifesteze pe stradă 

şi că au fost împrăştiaţi de cercetaşii evrei, când în 

Temişoara n’a fost nici o mişcare printre studenţi, mul- 

ţăm'ită tactului şi înţelepciunii rectorului politehnicului, 

domnului profesor Vâlcovici. Ştirea însă, tendenţioasă 

şi insultătoare pentru studenţi (cari ar fi fost puşi pe 

fugă de voinicoşii de cercetaşi evrei!) putea avea ur

mări neprevăzute, putea irita studenţimea şi să se ajun

gă la încăerări sângeroase. Mai trist e că tot populaţi- 

unea evreiască se arată provocatoare. In Cluj au fost 

bătuţi câţiva studenţi de către evrei, iar în Bârlad a 

fost împuşcat un elev de liceu tot de evrei.

Desaprobăm escesele din ori ce parte ar veni, dar 

constătăm că studenţ i români sunt acum cei atacaţi 

şi se găsesc deci în legitimă apărare. Nu putem pre

vedea cum se va sfârşi acest proces deschis şi ce va 

aduce ziua de mâine. Atragem însă serioasa luare aminte 

a tuturor asupra urmărilor indiferentismului religios, 

care se învederează limpede ca lumina zilei în aceste 

încurcări care dau în aceste momente atât de mult de
%

lucru conducătorilor statului şi ai universităţilor. Dacă 

de aproape 60 de ani, de când există facultatea "de me

dicină din Bucureşti, s’ar fi găsit printre profesorii sau
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studenţii acestei facultăţi-de acum 30, 40, 50 de an*, 

vre unul care să se fi simţ t în credinţa lui, că numai 

cadavre de creştini se diseacă, iar de evrei nu, şi ar 

fi ridicat această chestiune de atunci, ea s’ar fi rezol

vi! de mult. Pentrucâ nu s’a ridicat şi rezolvit atunci, 

se răzbună acum şi se răzbună amarnic.

Pe susţinerea cauzei lor, studenţii scot şi un jurnal, 

din care a apărut până acum primul număr. El poarta 

numele de „Cuvântul studenţesc14. Apare în Bucureşti. 

Redacţia şi Administraţia se află în Bulevardul Elisa- 

beta 5 (Palatul Eforiei). Se vinde cu 2 lei numărul.
'  -

«

Jurnalul este bine redactat. E scris obiectiv, pe un ton

♦ «

şi urban şi are un bogat coprins, aşa că face 

cinste studenţimii. îi urăm viaţă lungă.
♦

A

O nouă facultate de Teologie Ziarele adac

vi stea, că mulţămită intervenţiei P. S. Roman, episcopul 

Bihorului, ar fi pe cale înfiinţarea u^ei facultăţi de Teo

logie pe lângă Academia din Oradea Mare. Să ajute Dum

nezeu vrednicului Vlădică să şi vadă împlinită şi această 

dorinţă scumpă sufletului său.

Pentru unificarea calendarului. In şedinţa se

natului din ziua de 19 Decembrie, d. senator D. Drâghi- 

CP8CU, cunoscutul nostru sociolog, a întrebat pe d. ministru 

al Cultelor, dacă — acum, când se lucrează pe toate tere

nurile pentru unificare — nu ar fi timpul să se unifice şi 

calendarele. întrebarea a făcut să se ridice vii protestări 

din partea majorităţii. Aşa spun ziarele. Din ce cauză, nu 

înţelegem.

Episcopii vor continua să fie sena ţori. In

coraisiunea care lucrează pentru întocmirea proectului nouei
♦  < • •  ,  »

constituţii se ridicase chestiunea, ca, pe viitor, episcopii 

să nu mai fie ser'atori de drept, ;5e susţinea că numai mi- 

tropoliţii să intre în Senat, iar episcopii să rămână pe la 

eparhii. După lungi discuţii, s’a căzut de acord, ca să ră

mână şi mai departe starea de lucruri de astăzi, ca adică 

şi episcopii să tacă parte de drept din senatul ţării Pentru 

celelalte confesiuni şi reiigiuni s’a admis să fie reprezen

tate în senat acele oare numără cel puţin 250.000 de 

aderenţi.

O nouă reglementare a repausului dum i
nical. O comisiune a ministerului de industrie lucrează

^  •

la un nou regulament al repausului duminical. După cum 

transpiră din ziare, această comisiune ar fi stabilit ca zile 

întregi de repaus, pe lângă cele 52 de Duminici ale anu

lui, şi urcătoarele : 2 zile la Crăciun, 1 (a doua zi de) 

Paşti, 10 Mai (sărbătoare naţională; şi alte 4, cari se vor 

stabili de acord cu guvernul şi cari vor fi probabil ; ziua 

eroilor, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru şi Unirea Prin

cipatelor. Alegerea zilelor de repaus, în afară de Duminici, 

nu e fericit făcută. Lipsesc praznicile împărăteşti în cea 

mai mare parte. De sigur că biserica ar face o mai bună 

alegere, dacă ar fi consultată, şi ea trebue consultată, căci 

e dreptul ei de a spune ultimul cuvânt în asemenea ches

tiuni.
•  •

• i *
• i

Patriarhul e:umendo rămăne fai ConsUmti-

nopol. La conferinţa din Lausanne s’a discutat mult 

chestiunea patriarhului din Constantinopol. Turcii, insti

gaţi şi încurajaţi de agenţii papii, ţineau morţiş să alunge 

pe patriarh din Constantinopol. Grecii au ameninţat, ca se 

retrag dela conferinţă, dacă se va admite cererea turcilor. 

I  P. S Mitropolitul Primat Miron a rugat telegrafic pe
«

ministrul nostru de externe să susţie în conferinţă cauza
.  -  »

patriarhului,

In cele din urm&, conferinţa a admis punctul de vedere 

al grecilor, susţinut şi de ministrul nostru, d 1. Duca. 

Patriarhal va rămâne cu Bcaunul în Constantinopol, dar 

nu va mai avea drepturile politice pe care le-a avut asupra

creştinilor din împărăţia turcească.

I. M1HĂLCESCU

Dela ofiţerie la preoţie. — Cu prilejul răz
boiului, mulţi seminarişti şi teologi au ajuns ofiţeri 
de rezervă. Aceasta însă putea dura numai până ce 
intrau în preoţie- Acum, pe măsură ce se fac preoţi, 
ei sunt şterşi din controalele ofiţerilor de rezenă, 
dar sunt trecuţi în registrul deosebit al preoţilor de 
rezervă, la cercurile de recrutare însemnate în decretul 
prin care se face această trecere.

In această categorie, se vesteşte acum că se află 
următorii tineri preoţi, foşti ofiţeri de rezervă: Sub
locotenentul Gheorghe Popescu din reg. 62/70 infan- 
terie, trecut la cercul de recrutare Argeş; subloco
tenentul loan Poenăreanu din acelaş reg., la cercul 
de recrutare Muscel şi sublocot. Traian Paşa' din 
reg. inf. 99/100, la cercul de recrutare Alba-Iulia.

Sclipiri pe cerul negru, _  in mijlocul unei
lumi turburate de înmulţirea răutăţilor, întâlneşti

•  •

uneori şi fapte care te mângăie prin dovedirea că 
mai sunt încă şi suflete nemolipsite.

r

Iată două, despre care citim că s’au petrecut în 
Oradia-Mare:

»

Un negustor din Brazilia uită în trăsură o geantă
* i <

cu 500,00J de lei. Birjarul pleacă cu ea fără să ştie, 
dar când o găseşte, o aduce înapoi.
. Un vienez perde un portofel cu un milion de lei; 

Şi acesta s’a adus psgubaşului...
încă n’a perit tot ce era bun.

*

• «

«

Litere de prisos. — S’au făcu t cercetări cu
*■ « •  

privire la limbile în care se scriu litere care nu se 
pronunţă. Socotind tot ce se tipăreşte în Francia în 
timp de un an, s’a găsit că, din totalul de 103 mi
liarde de litere câre se scriu, 14 miliarde şi 203 de 
milioane sunt de prisos. Numai cerneala. de tipar 
risipită cu tipăritul lor, fără a mai pune lucrul, în
seamnă 12 milioane de franci risipiţi în vânt. Hârtia 
ocupată de literele de prisos costă şi ea 25 de mili
oane pe an.

Asemenea în Anglia. Cerneala risipită costă J %
1 «

milioane de lire engleze pe an, iar hârtia 4 milioane 
de lire.

Noi, Românii, fn graiul cărora slovele întrebuinţate
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răspund sunetelor rostite, suntem scutiţi de această
, •

pacoste,. dar o fărâmă din ea tot este şi la noi. Ca 
să pomenim mai cu seamă de graiul bisericesc, avem 
cuvintele: Christos, theologie, etc. Pronunţarea cu
vântului Christos însă este ori cu c ori cu h : Christos 
ori. Hristos. Deci e zadarnic a pune două slove: 
in de una. Noi scriem forma din urmă, Hristos, care 
e şi forma din toate cărţile bisericeşti vechi şi care e 
cea mai răspândită între Români: Moldova, Basarabia, 
Bucovina, Transilvania. Unii se mai îndărătnicesc a 
scrie theologie cu h, care e cu totul de prisos. Ră
posatul Episcop Antim dela Râmnic niciodată n’ a 
voit să scrie se iscălească decât Anthim, deşi i s’a 

«

spus că acel h trebuie dat afară-
f

«

Discuţiune aspră pentru descoperirile 

dela Curtea de Argeş. — d. Stoica Nicola-
escu, cunoscutul publicist în materie de slavistică, a 
tipărit de curând o scriere priăitoare la descoperirile 
din biserica domnească Sf. Nicolae dela Curtea de 
Argeş, extrasă din Revista pentru istorie, arheologie

Aceasta e tăria calendarului: De fapt e mai mult 

podoabă decât calendar, fiindcă materia lui e simplă 

şi puţină, in această, privinţă, mult mai mult material^ 

curaţi şijbine rânduit, îţi dau calendarele bisericeşti po

menite mai sus şi al fostului Episcop Sofronie, în
*

care se cuprind o mulţime de arătări trebuincioase.

Arhim. SCBIBAN.

Ş T I R I

Serbare întocmită de cîntăreţii bisericeşti.—
In seara de 11 lan. o, snb ocrotirea P. S. Arhiereu 

PLATON, s’a dat în Galaţi o serbare artistică, naţionali

şi religioasă, întocmită de Asociaţiunea cîntăreţilor bi
sericeşti, secţinea Covnrlni, împreumă cu corni secţiunii 

Tntova. D. Profesor Popescu-Pasărea a ţinnt o confe- 

rirţă vorbind despre muzică.

Bisericii In

luna trecută Noembrie, înalt Prea Sf. Sa Patriarhul Eou- 

menio din Constantinopol, recunoscând de autocefală Biserica

şi filologie (Cartea românească 1922, 44 pag.). In ' ortodoxă albaneză,i-a trimes şi un episcop de origină albaneză,

iwma acesteia, a fost atacat de d. Virgil Drăghiceanu, 
secretarul Comisiunii momentelor istorice, în Neamul 
românesc (23 Ian. 1923), sub titlul Falşificări în lite
ratura istorică romînă. Odată cu aceasta însă citim 
în Adevărul (25 Ian. 1932.) un lung articol despre 
aceiaşi chestiune, iscălit Nicolae Argeş, şi care făgă
duieşte să continue. In acesta, lucrarea d-lui Nico- 
laescu e apreciată şi ni se spune că, dorită ostenelei 
sale, se înlătură nesiguranţa privitoare la persoanele 
lui Negru-Vodă şi a lui Radu Negru. Părerea mai 
nouă, spune autorul articolului, era că avem a face 
cu o singură persoană, iar Negru-Vodă e numai o 
legendă. Nu zice, acum Nicolae Argeş. Pe temeiul 
descurcării unei inscripţiuni, descoperite de d. Nico- 
laescu, se dovedeşte de adevărata părerea tradiţională, 
că avem a face cu două persoane.

Aşteptăm continuarea acestei discuţiuni, pentru a 
informa pe cititorii noştri despre însemnatele desco
periri din biserica dela Argeş şi ce rezultă din ele. 
Până acum, suntem în domeniul dibuirilor şi contes
tărilor, cum s’a făcut şi cu mormântul lui Brânco- 
vcanu, în care chestiune cearta era tot cu d/ Dră- 
j.hiceanu, căruia li stătea împotrivă un modest slu
jitor dela biserica Sf. Gheorghe-Nou din Bucureşti d.
I. Ungureanu, cântăreţ la acea biserică.

Noi aşteptăm rezultatele definitive pentruca să ne 
bucurăm că, In sfârşit, s’a făcut lumină.

»

Cel mai frumos calendar de p&rete. — Frumos 

e şi Calendarul bisericesc al Părintelui Rttnceanu,
«

frumos şi al D-rului Chiricescu, frumoase or mai fi şi 

altele. Dar cel mai frumos împodobit e al editurii 

Ram uri din Craiova. Cuprins în chenare frumoase ro

mâneşti, în fruntea lui e o minunată zugrăvitură de 

prin munţii noştri, care*ţi câştigă ochii şi te opreşte 

in l#e.

P. S IEROTEI, care a fost primit ou mare alai în Alba

nia şi a slujit întîia liturghie, în această calitate, în bise

rica Sf. Gheorghe din Coriţa. O cuvântare patriotică a Prea 

Sfinţiei Sale, rostită ou acest prilej, a trezit o însufleţire 

nemăsurată în credincioşii de faţă.

Prea Sf. Sa a fost viu felicitat de către colonia albaneză 

din Bucureşti, în frunte cu preotul biserioii albaneze Em
conomul Stelian Vasilescu şi Prezidentul coloniei d.

Danga.

Câte reviste s*au tipărit în  Rom ânia în  1922.
In  anul trecut, s’au tipărit în România nu mai puţin de 

500 de publioaţiuni periodice.

Amînarea hirotoniei de arhiereu dela Iaşi.
In ziua de 8/21 Ianuarie, urma să se facă la Iaşi hi

rotonia de arhiereu a Părintelui Arhimandrit ILARION 
MIRCEA. Dar din pricina ometelor (zăpezilor) care au o- 

prit trenurile, n’a putut sosi la Iaşi al treilea arhiereu, 

spre a săvârşi hirotonia. Trebuiau să sosească P. S. Epis
cop Nicodem dela Huşi şi P. S. Visarion dela Argeş.

Dar n’au putut. In laşi erau numai înalt Prea Sf. Mitro

polit PIMEN şi P. S. Arhiereu lacov.
Fără îndoială, şi hirotonia ou doi arhierei e tot vale bilă. 

Dar obiceiul este la noi să fie măcar trei.

Jubileul unu i vechiu profesor. —  Cine nu ştie

numele d-lui Af. PaCU, vechiu profesor de seminar odată 

(în Ismail şi apoi în Galaţi), azi pensionar şi avocat în 

Galaţi, dar în toată această vreme încă şi neobosit publi- 

oist, mai cu seamă în serviciul Bisericii şi al moralităţii 

ţă r ii! Cu aceste sentimente, manifestate totdeauna cu ho- 

tărîre, a păşit de multe ori şi la tribuna parlamentului, oa 

deputat şi senator. Aceasta făcea pe G. Panu să spuie că 

singurul clerical în România este d. M. Pacu. Şi în adevăr, 

domnia sa a sărit totdeauna în serviciul Bisericii şi fără 

şovăire V a simţit solidar cu toate interesele ti. Când
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chestiuni bisericeşti \ eneau în parlament, puteai şti de mai 

nainte că d Pacu va vorbi.

Nu pomenim de altă caracteristică a d lui Pacu : aoeia 

că e tipul cetăţeanului conştiincios, care clipă ou olipă e 

stăpânit de scrupulul de a fi ou tot sufletul în slujbă ţării 

sale... D. Pacu ar putea sta cu succes alăturea de tipurile 

de cetăţeni ideali de care învaţă copiii în istoria Grecilor

şi Romanilor.

Aşa 1 am cunoscut cînd îmi era profesor la seminarul 

din Galaţi, aşa a rămas pînâ în ziua de azi.

D-nia sa împlineşte acum 50 de ani de când stă ne

adormit la o astfel de muncă, întocmai ca un străjar la 

datorie. La 1/14 Fevruarie a. o., se va încheia o jumătate 

da veac de când această podoabă de bărbat corect, harnic 

şi conştiincios stă în slujba Bisericii şi a Patriei.

Se ouvine ca foştii şcolari să-şi aducă aminte de această 

zi şi să cinstească după cuviinţă pe cel ce a stat înaintea 

lor ca >rednij luminator şi îndreptător pe calea virtuţii.

ARTICOL ÎNSEMNAT. In nr. viitor al acestei re

viste vom tipări un însemnat articol al scriitorului Gcilac- 
tion (Părintele Grigorie), tratând despre Inscripţiunea _ *

ckla Delfi, în care e vorba de întâlnirea dintre Sf. Apos

tol Pavel şi Pronconsulul Gallion. Atragem luarea-amiate a 

cititorilor asupra lui.

Arhim . SCRIBAN

POŞTA REDACŢIEI.

Părintelui D. V. Mangâril, Paroh în Băduleasa, 

Teleorman.

Sf. Ta eşti al doilea din preoţii care-mi dau dovada 

că urmăresc de aproape tâlcuirea evangheliilor, pe care 

am început-o. Cel dintăi a fost Păr. Dubău din Doro- 

hoiu9 care, deşi nu dintre preoţii tineri, am văzut că 

urmăreşte cu grijă cele scrise în această materie, fiind

că-mi cere lămuriri acolo unde rămâne nedumerit.

Ceiace ai băgat de seamă Sf. Ta este adevărat. Bă- 

gaseră de seamă mai nainte şcolarii mei dela seminar, 

care-şi fac lecţiunile la exegesă după scrisul meu şi au 

văzut că nu e cap. 7, ci 27. Dar n’aş putea să-ţi spun 

dacă am pus eu arătarea greşită ori este sărită o literă 

din tipar. Cred mai degrabă aceasta din urmă, fiindcă 

eu controlez toate aceste locuri în Biblia Sfântului Si

nod. Pe de altă parte, bag de seamă uneori litere sărite, 

după ce ele au fost în locul lor, când am făcut corec

tura. Aceasta e mai cu seamă soarta literelor dela ca

petele rândurilor. In sfârşit, nu era o chestiune însem

nată. Sf. Ta ai putut îndrepta numaidecât. Mai însemnată 

este chestiunea cealaltă, pe care o ridică Păr. Dăbău şi 

pe care ai s’o vezi ce cuprinde.

In ce priveşte cealaltă chestiune, să te îndrumez că- 

tre vreo apocalipsă care s’ar găsi în ţară, cu părere de 

de rău, nu te pot îndruma, fiindcă nu ştiu niciuna. 

Tot ce am eu e în limba străină. Dacă însă întrebarea 

înseamnă: fie şi în limbă străină, numai să se găsea

scă în România, atunci îţi pot spune că în biblioteca

Seminarului Central, unde ai învăţat şi Sf. Ta, se află 

colecţiunea La Sainte Bible, care cuprinde întreaga Bi

blie comentată. E o lucrare cumpărată pe când eram 

eu director şi are apocalipsa.
*

< Părintelui loan Ionescu, Paroh în Valea Mare.
Nămăeşti, Muscel.

Şi mie îmi pare rău că încă nu ţi*am răspuns în 
chestiunea albinelor, cu care o ţii înainte una şi bună. 
Dar eu nu-s de vină dacă revista n’are 1000 de pagine, 
ca să scriu în ea de toate şi pentru toţi. In fiecare nu
măr rămâne afară materie care numai poate încăpea.

Parcă numai Sfinţiei Tale nu-ţi răspund l De când 
mă aşteaptă alt preot, să-i dau răspuns de ce se d§z- 
groapâ mortul la 7 ani şi se face slujbă atunci ? Şi eu 
cu toată inima vreau să-i dau. Dar nu mă ajunge vre
mea să răstoiesc paginile pe care vreau să i le citez 
din cartea la care mă şi uit acum când îţi scriu. Şi 
s’a supărat bietul om şi mă ia în răspăr şi-mi spune 
că ce tot dau eu lucruri din străinătăţi, că mai de seamă 
este ce-mi cere el decât acelea.

Şi eu nu-i zic că n’are dreptate, fiindcă de seamă 
este totdeauna ce-i trebuie omului. Dar eu ce să fac 
dacă nu ajung la toate! Şi apoi cum am mai spus, pe 
toţi iar nu-i poţi împăca.

Răspunsul Sfinţiei Tale acum nu mai este greu de 
dat, fiindcă nu mai este răspuns la chestiunea propriu 
zisă, ci la felul Sfinţiei Tale de a judeca în materie, 
când spui că pentru mine chestiunea este aşa şi aşa. 
Acest pentru mine ori similarele lui, precum e convin- 
ger ea mea, ei ţi-1 contest. Unde e vorba că decide re
zultatul rece al experienţelor, ce vrei să fac cu pentru 
mine al Sfinţiei Tale? Ce? decid părerile cuiva? Eu ţi- 
am adus argument; trebuie să mi-1 înlături prin alt 
material decât cu pentru m int e aşa ori e convingerea 
mea. Vorba este pe ce temei eşti convins? Ai judecat 
bine ca să ai dreptul a spune că ai convingere? Că 
doar convingerea trebuie să fie rezultatul unui studiu 
adânc, nu o respingere încruntată a argumentelor pro- 
tivnice care nu-ţi plac.

Eu pe tema asta am de dus discuţiunea, Părinte 
Ionescu, fiindcă, pe cât îmi amintesc, din scrisoarea 
pe care o am prin hârtii, nu-ţi argumentezi cum se cade 
ceiace vrei să cred eu.

Cu privire la fond, sare altul împotriva Sfinţiei Tale: 
E Părintele Ciocârlan din Fălciu, căruia de asemenea 
îi sunt dator un răspuns şi care spune că şi cu ţân
ţarii e tot ce am spus eu despre albine.

In ce priveşte protestul împotriva articolului Părinte
lui Simeon Popescu din Universul, cu părere de rău, 
nu-1 pot publica. Nu că n’ai dreptate; pe mai mulţi 
i-am auzit exprimându-se tot aşa. Dar nu-mi pot lua 
răspunderea să dau într’o revistă oficială tonul aspru 
cu care scrii, oricât ar fi de îndreptăţit. Merge în altă 
revistă. De altfel, neatârnat de aceasta, va trebui să 
cercetăm şi noi articolul, şi atunci ne vom da părerea. 
Dar nu m’aş mira să aud şi glasuri care să-l laude. 
Fiinţează la noi şi purtători de condei care şi-au făcut 
o specialitate din a lăuda imoralitatea, incapacitatea şi 
altele la şir. Sunt oameni de metoda Sfinţiei Tale: Pen
tru dânşii acelea li s'or fi părând mărgăritarele vieţii. 
E vorba de ce li se pare lor şi de ce le convine lor, 
nu de ce e negru pe alb la carte şi de verdictul care 
urmează nezmintit când pui fapta în alăturare cu sanc-; 
ţiunea cărţii.

Poţi da protestul aiurea.

Arhim. MCMIBAJT
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BIBLIOGRAFIE

i. Ghennadios Arabagioglu, Episcop ortodox de 

Scopelos ; Union ou Rapprochement des Egi’ses 
chr6tiennes. Constantinopol. Tipografia Hestia, 1920. 

68 pagini.

Autorul expune în această lucrare atitudinea ierarhiei 

greceşti faţă de «World conference» (conferinţa mondială), 

care se va ţine la Washington, în Mai 1925, din iniţia

tiva unui comitet american episcopalist, pentru unirea tu

turor bisericilor creştine sau pentru o mai mare apropiere 

între ele.

2. L’abbâ Louis Deyrieux: Le Bonheur selon
FEvangile Pana. 19^2. Editura Bon ne Presse, 5 rue 
Bayard. 200 pagini. Preţul 1 franc.

Este o explicare a fericirilor evaugelice.

J L ’Enseignement
du Catechisme en France. Paria. Editura Bioud.
1922. 128 pagini. Preţul 4 franci.

Este o expunere a felului cum se predă aşa zisul ca- 
tecuism parohial, a scopului ce se urmăreşte cu predarea 
lui şi a rezultatelor ce se pot obţine. Se lămureşte că sunt 
tr*?i teluri de catehisme parohiale, care corespund cu trei 
grade sau trepte de înaintare în însuşirea cunoştinţelor 
îeligioase, trebuitoare oricărui creştin, şi anume : Micul 
catehism, Catehismul mediu sau mijlociu şi Catehismul de 
perseverenţă. Scopul învăţăturii catehismului este de a face 
buni creştini, nu numai de a împărtăşi cunoştinţe reli
gioase. Examenele ce se dau din fiecare fel de catehism 
se deosibeso unele de altele. Cateheţii voluntari.

Cărticica poate fi folosită cu succes şi de preoţii noştri, 
ca o îndrumare în greaua opera de catehizare creştină or
todoxă.

4. Idem: L/’Education du clerge franţais.
♦

Aceeaş editură. Acelaş număr de pagi ui. Aeelaş preţ.
In ea, autorul face un scurt istoric şi apoi expune orga- 

Di zarea actuală a seminarelor şi facultăţilor dt teologie, ca 
şcoli speciale în care se pregăteşte clerul francez. Este 
scrisă cu scopul' de a face cunoscută în streinătate şi chiar 
în Franţa, celor necunoscători într’ale bisericii, înfăţişarea 
ce au şcoalele pentru pregătire. Poate interesa şi la noi pe 
preoţii cari doresc să ştie cum se formează clerul în 
Franţa şi mai ales pe profesorii de materii religioase ,şi 
directorii seminarelor*,

g. «1/Union des Eglises». Un dossier biblio-
grăfique. Revistă trimestrială Redacţiunea : Secretariat d-

Union deâ Eglises44. Poate franşaise, Nr. 18 Constantino- 
poli. Administraţia : 7, rtte Vital. Paris, 16°. Abonamentul 
pentru streinătate 9 franci.

Exista de prin anii 1896— 1897 alte trei reviste cato
lice, redactate în franţuzeşte, care se ocupă de răsăritul 
creştin. Acestea sunt : Hessarione (Romă, Palatul
lira.ncaoeio,' via Merulana). Itevue de VOrient chre- 
iien (Paris, librăria Picârd) şi Kcho d’Ot'ient (Cons- 
tantinopoli, poşte franţaise Nr. 18). La acestea s’a adâogat 
acum a patra : LTTnion des Eglises. Scopul revistei este 
redat, în primul număr, prin aceste cuvinte: <De a face 
sa fie cunoscute mai bine vrednicite de cinste creşti
nătăţi ale răsăritului, căre păstrează bisericii o co
moară bogată de credinţă, $  de tradiţiune pentru 
ziua când va cădea zidul despărţitori. E uşor de ghi
cit, că unifea dorită fi urmărită de revistă, este îngenu-

cherea bisericilor ortodoxe şi eterodoxe din răsărit de către 

biserica papală. Revista îndeplineşte rolul de „buletin de 

nformaţiuniu, mai ales bibliografioe, despre răsărit şi „de 

apostolat41, catolic, bine înţeles, adică pe româneşte : de 

propagandă papiştăşească printre ortodocşi. E bine s’o ci

tească şi teologii şi preoţii noştri, ca să fie în curent ou 

pregătirile ce se fac pe calea scrisului pentru „unirea bi

sericilor44.
I. M1HĂLCESCU.

MULTAMIRI.

Epitropia bisericii parohiale, „Naşttrea Domnuluia din 

Soveja, Putua, aduce vii mulţămiri creştinilor ale căror 

nume urmează:

D-lui Inginer Gh. Belinschi, şeful ocolului Silvic Soveja, 

care s’a pus în fruntea unui comitet şi, ajutat de d. primar 

Radu Mustaţă, au dăruit şi adunat suma de 36.000 lei, 

cu care s’a' cumpărat bisericii parohiale un clopot de toată 

frumuseţea;

Domnului Prof S. Mehedinţi care a dăruit bisericii pa

rohiale cărţile de ritual preţamd 2000 lei, apoi: enoria

şilor Radu Viţă, Gheorghe N- Gheţ, Nicu Jinga , Ion 

Gheţf Neculai Hanţă, Const. R. Velicanu Ion Bote- 

zatu, Ion Gh. Merchea mic, Neculai Bitirez, Coman 

Jinga , Neculai N. Merchea, Ion N. Chetroceanu, Ion 

D. Mustaţă, Ion Gh. C. Ghibirdic, Gh. N. Plăvan şi

Vasile Mustaţă, care, în tovărăşie, au cumpărat şi dăruit 

bisericii un poJicandru frumos, preţuind 4000 lei, iar 

Neculai Ilie, o cruciuliţa în preţ de 350 lei.

Dumnezeu să le dea sănătate şi să-i învrednicească de 

toate bunătăţile sale.

Epitropia Parohiei Sudiţi, Ialomiţa aduce mulţămiri 

vii locuitorilor din acea comuna, care au cumpărat 

pentru biserică un clopot în preţ de 9500 de lei.

Asemenea d-lor Aliman şi Vasile Slujitoru, tot din 

acea comună, care au dăruit bisericii S f Voevozi din 

acea parohie bani in sumă de 1500 de lei.

Dumnezeu să-i aibă pe toţi în sfânta Sa pază!

Epitropia Parohiei S f Gheorghe din C&lineşti, Vâlcea 

aduce mulţămiri obşteşti d-lui Neacşu Coman, jude

cător al Ocolului Brezoiu, Vâlcea, pentrucă a dăruit 

bisericii S f Nicolae din satul Sărăcineşti o evanghelie 

în preţ de 500 de lei.

Dumnezeu să-l numere printre aleşii Săi!

•

Se adu; vii mulţămiri d-lui Năstase L Nichifor din 

Telega Prahova pentru creştineasca sa faptă de a fi 

dăruit bisericii Buna-Vestire din acea comună odoare

preţuind 8000 de lei

Dumnezeu să-l treacă în rândul plăcuţilor săi!

SL Episcopie a Dunării de joş aduce vii mulţâra ri 
d-iui Alexandru Edmond Conivcika, mare industriaş din 
Galaţi, pentru d*ma de 10 000 de lei tăcută pentru bi
serica ce se zideşte acana din nou în conuna Vlădeşti, 
Covurlui.

Dumnezeu să*l ţie întru mulţi ani, rodnici în astfel de 
fapte, spre a fi pildă şi altora 1
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SPRE ŞTI INŢĂ

Comitetul redactor al revistei B ISE R IC A  O R T O D O X Ă  R O M Â N Ă  se compune din:
I. P. S. Mitropolit Primat D r. Miron Cristea, Preşedinte de onoare; P. S. Episcop 
Vartolomeiu, director; Prof. Dr. Ioan Mihâlcescu, prim-redactor / Arhim. Scriban, secretar 
de redacţie; Dr. Ioan Lup aş, Dr. Nicolae Popescu, Dr. St. Cioroianu, Iconom Serghie 
Bej an, d. St. Berechet şi Dr. Gh. Ciuhandu membri.

r  •

Se primesc spre publicare şi articole dela alte persoane decât dela Comitetul redac
tor, în condiţiunile următoare:

Articolele originale se vor plăti cu io o o  de lei coala în formatul de faţă al revistei, 
traducerile şi recensiunile 800 de lei* cronicile şi răspunsurile 600 de lei.

Articolele care au fost publicate mai întăi aiurea şi care se vor reproduce pentru 
însemnătatea lor şi de această revistă, nu se plătesc.

Toate articolele trebuiesc scrise citeţ şi fără «va urma».
Orice corespondenţă privitoare la redacţie se va trimete pe adresa secretarului de re

dacţie Arhim. Scriban, Bucureşti, str. Cernica 3, sau pe a primului-redactor: Prof. /. 
Mihâlcescu, Bucureşti, Aleea Rignault 5.

Pentru tot ce priveşte administraţiunea revistei, interesaţii se vor adresa secretarului 
administrativ al revistei, d. D. Sireteanu, Bucureşti, localul Sfântului Sinod, la biserica Antim.

Revista se trimete tuturor parohiilor, ca şi în trecut. Persoanele particulare care vor 
voi să li se trimeată trebuie să se adreseze administraţiunii.

A B O N A M E N T U L
«

1 a n ..............................100 lei. Pentru străinătate, se adaugă transportul.
1 n u m ă r....................... 10 lei.

Abonamentele particulare se trimet secretarului administrativ (vezi mai sus). Parohiile 
vor fi încasate prin Ministerul Cultelor însuşi.

Tipografia Cărţilor Bisericeşti-1923
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INSCRIPŢIA DE LA DELFI
(Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu Proconsulul Galion).

!. Sf. Pavel în Corint, întâia oară.

5:. Zanghelist Luca, în al său âsoxepo? Xoyog, 

in Faptele Apostolilor, istoriseşte urmă- 

: ') «După acestea, Pavel a plecat din

-  A

-  -A

:: ire.e

--e-a şi a venit în Corint. Acolo a găsit pe 

jdeu cu numele Acvila, născut în Pont, ve-

■ : de curând din Italia, împreună cu Priscila, 

t -̂ eea lui—în urma poruncii lui Claudiu ca toţi 

; :e:: să plece din Roma— şi a mers la ei. Şi

i -Şmas la ei, căci avea aceiaşi meserie şi lu-

i.-rpreună. Erau de meserie ţesători de 

:: — r . Dar în fiecare Sâmbătă, Pavel ridica 

j  :-rz in sinagogă şi aducea la credinţă Iudei 

f Z Când Sila şi Timoteiu au venit din Ma-

a, Pavel propoveduia cuvîntul cu mare 

dovedind Iudeilor ca Iisus este Mesia, dar 

t î âteau împotrivă şi huleau. Atunci Pavel

i scuturat veşmintele şi a rostit către ei: 

gt\z vostru vie peste capul vostru! Eu n’am 

o vină. De acum ’nainte mă voiu duce la 

Şi trecând de acolo, a intrat în casa 

prozelit cu numele Ţiţiu Iustu, a cărui casă 

*r- alături de sinagogă. Dar Crispu, mai ma

rt t sinagogii, a crezut In Domnul, cu toată 

-î-îa . asemenea mulţi din Corinteni, auzind 

p*r Pavel, credeau şi se botezau. Şi Domnul a 

r> Iui Pavel, noaptea, în vedenie: Nu te teme,

: vorbeşte şi nu tăcea ! Pentru că eu sânt cu 

t_re şi nimeni nu va cădea asupra ta ca să te

■ v.ime. Căci am mult popor în oraşul acesta.

a stat în Corint un an şi şase luni, Invă-

- i între ei cuvântul lui Dumnezeu. • Dar pe 

:'-~i 3a:on era proconsulul Ahaei, Iudeii s’au 

î: intr’un cuget, împotriva lui Pavel şi

-i- a scaunul de judecată, zicând: Acesta

~-e oameni să se închine lui Dumne-

răspundă,
ege ! Ci când Pavel era gata să 

/a a rostit către Iudei: Dacă ar

Faptele Apostolilor, 18, 1 — 16 (după traducerea mea).

fi vreo strâmbătate sau vreo faptă vicleană, v’aş 

asculta, o Iudeilor, precum se cade, dar fiindcă 

sânt neînţelegeri despre învăţătură şi despre 

nume (de dascăli) şi despre legea voastră, sin

guri vedeţi-vă de ele I Judecător în aceste lu

cruri, eu nu voesc să fiu. Şi i-a gonit dela tri

bunal».

Cine citeşte, întâia oară, această istorisire— 

zice Ad. Deissmann *)—şi ştie că administratorii

provinciilor senatoriale, adică proconsulii, ţineau
t

funcţiunea lor, în chip normal, un an de zile: 

va orândui şirul întâmplărilor In chipul următor:

1. Edictul prin care împăratul Claudiu izgo

neşte pe Iudei şi strămutarea soţilor Acvila şi 

Priscila dela Roma la Corint.
«

2. Curând după aceea, sosirea Sf. Pavel în 

Corint.
3. Un an şi jumătate de activitate misionară 

a Sf. Pavel.

4. Venirea lui Galion, ca proconsul al Ahaei

5. Plângerea Iudeilor împotriva lui Pavel şi 

înfăţişarea părţilor la tribunalul proconsular.

Lăsând deocamdată la o parte întrebarea: 

tn ce an a luat Claudiu măsura lui protivnică 

Iudeilor — punem în picioare problema pe care
A .

ne-am propus s o cercetăm : In ce an s a înfă-
%

ţişat Sf. Apostol Pavel la tribunalul lui Galion ?
%

Cuvintele din naraţiunea Sf. Luca : «Dar pe 

când Galion era proconsulul Ahaei, Iudeii s’au 

sculat'toţi într’un cuget împotriva lui Pavel «nu 

pot fi înţelese altfel—continuă Deissman—decât 

aşa că după un an şi jumătate de lucru evan

ghelic, săvârşit de Sf. Pavel în Corint, Galion 

a venit ca nou proconsul şi atunci Iudeii s’au

*) Adolf Deissmann: Paulus, pag. 161 şi anume din : Beilagen 
—(1) Der Proconsulat des L Junius Gallio.

*) Galion, proconsulul Ahaei, era fratele mai mare al filosofu
lui Seneca şi se numea Marcus Annalus Novatus. Dar pentru că 
fusese adoptat de retorul L Junius Gallio purta numele părin
telui său adoptiv,—Tacit Annale XV, 73; XVI, 17 (F. Vigouroux, 
Dicttonnaire de la Bible. voi. IV, p. 2213) Stneca spune despre 
el că avea o fire blajină (dulcis) şi era om cu înaltă cultură 
(Allan Meuzie*, Peake's Commentary on Ihc Bible pag. 797).
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ridicat cu plângerea lor. Acesta e înţelesul cel 

mai lesnicios, deşi—precum vom vedea— nu sin

gurul cu putinţă. Dar tot aşa interpretează şi 

alţi cercetători: De pildă H. Lehmann4): «Când 

Galion sosi în Corint, Iudeii ridicară numai de

cât o pâră împotriva lui Pavel, care, de opt

sprezece luni, propovăduia In acest oraş». Ase

menea şi Oskar Holtzmann5) : «întâia şedere a 

lui Pavel în Corint a ţinut un an şi jumătate. 

Către sfârşitul, dacă nu după trecerea acestui 

răstimp, Galion a ajuns proconsulul Ahaei».

După înfăţişarea la tribunalul lui alion, Sf. 

Apostol Pavel a mai rămas în Corint Yjjjipas 

îxava?, apoi a plecat, cu corabia, la Efes.

Dacă am putea să determinăm cu preciziune 

anul întâlnirii cu proconsulul Galion, lumină s’ar 

face şi în sus şi în jos de la această dată, în 

mult controversata cronologie a vieţii Sf. Pavel. 

«Dacă Galion a început, proconsulatul său în 

luna Y din anul X, atunci sosirea lui* Pavel în 

Corint cade, aproximativ, cu un an şi jumătate 

mai de vreme. Ceva mai ’nainte — dar nu cu 

mult—avusese loc sosirea soţilor Acvila şi Pris- 

cila în Corint şi edictul de expulzare al lui 

Claudiu. Tot aşa s’ar putea reconstrui, cu oare

care siguranţă, cronologia paulină, dela anul X 

mai de vale».

II. Lipsa unei date sigure în cronologia
Sf. Pavel.

Este ştiut că, în privinţa fixării cronologice a 

evenimentelor vieţii Sf. Pavel, cercetătorii Nou

lui Testament întâmpină greutăţi şi nu izbutesc 

să se înţeleagă.

Adolf Harnack zice 6) «Asupra cronologiei 

relative a activităţii Apostolului Pavel domneşte, 

în general, pe temeiul epistolelor pauline şi al 

Faptelor Apostolilor, o oarecare bună înţele- 

gere. Asupra cronologiei absolute, însă există 

desbinare».

Sf. Pavel se întâlneşte, în decursul călătorii

lor sale misionare şi în zilele captivităţii sale, 

cu proconsulul Ciprului Sergiu Paul, apoi (cum 

am văzut) ca proconsulul Ahaei Galion, mai târ

ziu cu procuratorii Iudeei Antonius Felix şi Por- 

cius Festus, ba chiar şi cu regele Irod Agripa
%

*) H. Lehmann : Claudius und Nero und ihre Zcit% 1 Claudius 
und seine Zeit, Gotha 1858, pag 354 (Deissmanis, Paulus, pag. 161).

5) Oscar Holtzmann : Neutestanientliche Zeitgeschichte, Ed. II.
1903# pag. 133. (Deissmana, Paulus, pag. 161).

®) Adolf Harnack ; Die Chronologie der altchriitlict ,en Literatur 
bis Euscbius, yol. I, pag. 233, Leipzig 1897.
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II şi cu regina Berenice7). întrebarea pe can 

şi-au pus-o continuu învăţaţii este aceasta : P< 

baza celor ce cunoaştem despre aceste persoan<
*

istorice, nu s’ar putea, oare, găsi vreo conjonc 

tură cronologică fericită, care să ne permită si 

determinăm mai de aproape cronologia Sf. Pavel

Ad. Harnack mai zice : «nu putem să dăn
✓

o dată precisă foametei din Palestina, în zilele 

lui Claudiu (Faptele Apost. 11 , 28); tot atâi 

de puţin suntem în stare să datăm exact edic

tul lui Claudiu împotriva Iudeilor. (Fapte 18, 2) 

Acelaş lucru se întâmplă cu proconsulatul la 

Galion, în Ahaia (Fapte, 18, 12 şi mai departe) 

în ce priveşte domnia regelui arab Aretas asu

pra Damascului, cu urmărirea lui Pavel de că

tre etnarchul acestui rege (2 Cor. 11 , 32) nt 

ne este de nici un folos, întru cât Aretas a dom

nit de la anul 9 înainte de Christos, până U 

anul 40 d. Chr....» Apoi, într’altâ parte: «To

tul atârnă de aici: să stabilim în ce an procu

ratorul Felix a fost revocat şi înlocuit cu Festus.. 

Nici din Tacit, nici din Iosif (Flaviu) nu puterr 

să dobândim date certc, asupra intrării în func-

f  -  *

v. 7) Antonius Felix, procuratorul Iudeei a urmat—în anul 51, zict 
Etscbiu, în anul 52 zice Tacit — după Venditius Cumanus şi « 
fost înlocuit cu Porcius Festus. Era fratele lui Pallas, favoritu 
lui Claudiu, ca şi Pallas, libert împărătesc. Se numea Antoniu 
probabil fiindcă era anume libertul Antoniei, muma lui Claudiu 
Felix s’a căsătorit de trei ori. Câte trele soţiile au fost de neaa 
regal. Suetoniu îl numeşte (Claudiu, 2$): trium reginarum mari 
tum. A doua dintre ele a fost principesa Drusilla, fiica regelu 
Agripa 1 şi sora regelui Agripa II. La început Drusilla a fosi 
măritată cu Azizus, regele Emesei, dar Felix, ajungând procura 
tor al Iudeei, a izbutit—cu ajutorul vrăjitorului Simon din Cipri
— s’o înduplece ca să-şi năpustească soţul şi să vie după el, în 
ciuda legii care oprea pe o fiică a lui Israel ca să se căsăto- 
rească cu un păgân netăiat împrejur. Ca procurator al Iudeei 
anii săi au fost plini de dezordine şi de vărsări de sânge. Des 
pre el a spus Tacit cuvântul celebiu : Felix guverna Iudeea cc 
puteri de rege şi cu o inimă de sclav. (Hrist. V, 9): (per omneoi 
saevitiam ac libidinem Jus regium servili ingenio exercuit). Tacit 
referă că Felix, mai ’nainte ca să fie urmaşul lui Cumanus, a 
fost, subt ordinele lui Cumanus, guvernatorul unei părţi din Pa
lestina. Felix a fost revocat de Neron şi înlocuit cu Porcius 
Festus.

Dar Festus a guvernat abia doi ani şi a murit ca procuratoi 
al Iudeei.

Agripa I I  (Marcus Julius Agrippa) era, la moartea tatălui său 
Agripa I (16 August an. 44} băiat de 17 ani. Din graţia lui Clau
diu, primi în anul 50, după moartea unchiului său Irod din Chal- 
cis, micul regat Chalcis, la picioarele Libanului, odată cu drep
tul de supraveghere asupra Templului şi cu dreptul de a numi 
pe marele preot. în anul 53, prin aceiaşi favoare împărătească, 
primi tetrarchia lui Filip, tetrarchia lui Lysanias şi teritoriul lui 
Varo (probabil o posesiune particulară a fostului guvernator al 
Siriei).

Berenice era soră cu Agripa II, deci fiica lui Agripa T, deci 
soră cu Drusilla. Fusese măritată cu unchiul ei, sus numitul Irod 
din Chalcis (mort în anul 48) şi trăia acum în casa frati-său, ?n 
condiţiuni suspecte, dând pnlej de multă clevetire De şl mai 
târziu a ajuns soţia regelui Polemon al Ciliciei, ea s’a înnapoiat 
lângă Agripa II, spre şi mai multă faimă rea (Juvenal, Sat: VI, 
160—160). Tot atâta faimă şi de aceiaşi calitate şi-a agonisit Be
renice de pe urma legăturilor ei cu Titu, începute în timpul răz
boiului iudaic şi continuate la Koma, unde, câtva timp, s’a părut 
tuturor că va fi împărăteasă.
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ţiune a procuratorilor Iudeei Antonius FeliXj 

Porcius Festus şi Albitius ®).

E. Schiirer zice9): «O determinare precisă şi 

sigură a anului în care Felix a fost revocat este, 

din nefericire, cu neputinţă».

Ad. Deissmann zice10): «Pietrile cari ne-ar da 

putinţa să determinăm cu preciziune anii intrării 

în funcţiune ai procuratorilor Felix şi Festus sau 

anul intrării în funcţiune a proconsulului Galion 

—şi cu aceasta să Înlăturăm o importantă pro

blemă a istoriei creştine primare—nu s’au găsit 

până astăzi, iar inscripţii creştine şi documente 

pe papyrus din vremea cea mai veche lipsesc 

deocamdată cu totul». .

Iarăşi Deissmann zice: «De la istoricii din 

timpul împăraţilor — afară doar de nu s’ar în- 

tâmpla vreo nouă descoperire de texte pier 

date—nu mai avem aproape nimic de nădăjduit* 

§! chiar combinaţiile cele mai isteţe asupra ani 

’or funcţionării lui Felix şi lui Festus, aşa cum 

,e-a dat la lumină, de curând, Eduard Schwartz 

nu sânt atât de evidente ca să poată să se im

pună. Un progres adevărat al problemei nu este 

îngăduit să-l aşteptăm decât de la textele ne- 

literare ").

A. I. Grieve zice '*) despre cronologia vârstei 

apostolice şi a vieţii Sf. Pavel: «ea este, din 

nefericire, tot atât de nesigură ca şi cronologia 

istoriei evanghelice. Greutăţile noastre încep de 

la durata timpului care a trecut de la Crucifi

care până la convertirea lui Pavel».

F. X. Funk zice 13)- «Anul morţii Sf. Pavel 

este supus discuţiunii. Tot aşa stă lucrul şi cu 

cronologia întregii sale vieţi, fiindcă lipsesc 

puncte sigure de reazim. în privinţa aceasta 

punctul de plecare ni-1 dă trimiterea la Roma, 

adică numirea lui Festus, ca procurator al Iudeei, 

La iocul lui Felix, căci trimiterea la Roma a 

urmat de grabă. Numirea lui Festus e aşezată 

ie majoritatea învăţaţilor de astăzi, pentru cu

ante temeinice, în anul 60. Alţii, însă, pun nu-
%

rz rea în anul 55(56), cu alte cuvinte, pentru 

ărtătarea lui Pavel, întâmplată cu doi ani mai

* Aceiaşi carte. pp. 283 şi 236.
■ Emil Schiirer: Geschichte des Judischen Volkes, im Zeitaltcr

Ckristt, voi. I, pag. 578, nota 38, 1901, Leipzig.
Ad. Deissmann: Licht vom Osten: Das Neue Testament und 

âe seuentdeckten Texte der hellenistişch rflmischen Welt. pag. 
1» 73bingen( 1909.

r* Deissmann, Paulus, pp. 159, 160.
'■* A- I. Grieve : The Ckronology of the new Testament —- în : 

Commentary on the Bible, pag. 6o4.
^  F. X, Funk: Lehrbuch dtr ICirchengeschichte* Padeiborn, 1607,

23, 24.
«  »  9
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'nainte, aleg anul 53(54). în consecinţă, celelalte 

evenimente din viaţa sf. apostol ar cădea, toate, 

vreo patru-cinci ani mai de vreme».

Vasile Gheorghiu, profesorul meu de la Fa

cultatea Teologică din Cernăuţi, zice ,4) în deo

sebi despre proconsulatul lui Galion : «Timpul 

proconsulatului lui Gallio în Ahaia nu se poate 

fixa mai de aproape pe baza ştirilor ce le avem 

de la scriitorii profani, în ciuda tuturor cerce

tărilor făcute în timpul mai nou de Ramsay, 

Schiirer şi Honnicke. Atâta pare să fie sigur că 

Gallio n’a ajuns la proconsulat, decât după ce 

fratele său Seneca a fost rechemat din exil. 

Seneca s’a întors din exil în primele luni ale 

anului 49 d. Chr. Numirea lui Gallio, ca pro

consul, a putut să urmeze, cel mai timpuriu, la 

începutul anului 50. După un edict al lui Clau- 

diu, proconsulii nou numiţi erau datori să plece 

din Roma, la provinciile respective, pentru cari 

erau numiţi, înnainte de începutul lunii lui April... 

Deci, Gallio a putut să fie proconsul în Ahaia 

în răstimpul de la sfârşitul lui Martie an 50 şi 

până la sfârşitul lui Martie an. 54. Mai jos nu 

putem să mergem cu datarea proconsulatului 

lui Gallio, în Ahaia, de oarece pe timpul morţii 

împăratului Claudiu, petrecută la 13 Octombrie

54, d. Chr., Gallio se afla din nou în Roma. 

Trebuie să relevez, însă, că Gallio cu greu a 

putut fi proconsul curând după înapoierea lui 

Seneca din exil».

III Recapitularea evenimentelor vieţii 
Sf. Pavel (după convertire) şi a  activ i
tă ţii lu i m isionare (afară de epistole).

Ca bază de susţinere pentru precizările ulte

rioare, e nevoie să recapitulăm viaţa şi munca 

Sf. apostol Pavel.

După convertirea lui, petrecută în chip minu

nat pe drumul Damascului, Sf. Pavel s’a dus 

în Arabia şi apoi s’a înnapoiat în Damasc 15).

,4) Dr. Vasile Gheorghiu: Sf. Apostol Paul viaţa şi activitatea 
sa. Pag 341. Cernăuţi 1909. E o carte înzestrată cu un vast ma
terial informativ. Autorul n’a uitat aproape pe niciunul din pre
decesorii săi în subiectul ce tratează. Această operă Înfăţişează
deocamdată numai o primă parte (deb naşterea Sf. Pavel până
la sfârşitul călătoriei a doua misionare). A apărut în anul 1909, 
deci atunci când inscripţia dela Delphi de abia ajunsese la cu
noştinţa câtorva teologi englezii Este mult de .dorit ca proft so- 
rul Gheorghiu să dea mai curând la iveală şi partea a doua a
operei sale -până acum unică, în literatura teologică românească.

In Faptele Apostolilor, convertirea SI. Pavel este relatată de 
trei ori, între: împrejurări deosebite : 9, 1—22; 17, 1—21; 26, 
9 20. in epistolele Sf. Pavel găsim pomenirea faptului sau nu
mai aluziuni: Galateni 1, 13-16; 1 Cor. 9, 1; 1 Cor. 15, 8 Re
venirea în Damajc: Gal. 1—17.
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Din Damasc, urmărit şi pândit de Iudei, a 

trebuit să fugă1 •).
După trei ani de la convertire, a venit la Ie

rusalim, unde Barnaba, l’a luat pe garanţie şi 

a cunoscut deţocamdată pe Petru si pe Iacob, 

fratele Domnului. E intâia oară când fostul pri

gonitor intră In Ierusalim, convertit şi apostol17).
____  S

Din Ierusalim, Sf. Pavel s’a înnapoiat acasă, 

în oraşul Ciliciei, şi a zăbovit acolo mai mulţi 

ani, desigur răspândind cuvântul Evangheliei, 

până ce Barnaba a venit şi l-a chemat la lucrul 

cel mare care se săvârşea în Antiochia, anume 

întemeerea primei biserici mixte cu credincioşi 

din iudei şi din păgânil8).

Venind în Antiochia profetul Agabus şi proo

rocind că o foamete mare va bântui în tot pă

mântul, biserica Antiochiei a strâns o miloste

nie şi a trimis-o fraţilor din Ierusalim, prin mâna 

lui Pavel şi a lui Barnaba. Pavel se arată ast

fel In Ierusalim a doua oară, după convertire'9).'

După ce s’au înapoiat în Antiochia, Pavel şi 

Barnaba au primit poruncă de sus să iasă la 

drumarile şi la răspântiile păgânilor20). Deci, au 

plecat pe calea mării şi— însoţiţi câtva timp şi 

de loan Marcu, nepotul lui Barnaba — au stră

bătut insula Cipru, Pamfilia, Pisidia şi Licaonia, 

sămănând cuvântul şi întemeind biserici. Apoi 

s’au întors prin aceleaşi locuri şi au ajuns iarăşi 

în Antiochia *'). Aceasta este prima călătorie 

misionară a Sf. Pavel.

Dar pricina cea mare a intrării păgânilor în 

Biserica lui Iisus Christos— păgâni pe cari unii 

dintre iudeo-creştini voiau să-i supună mai în

tâi legei mozaice, deci tăerii împrejur— a înce

put să tulbure cugetele şi Barnaba, Pavel (cu 

Titu) şi alţii au fost trimişi de biserica din An

tiochia, la Ierusalim, la Sinodul apostolic. Astfel 

Pavel, după 17 ani de la convertire şi după 14 

de la cunoştinţa cu Petru şi cu Iacob ajunge
♦

în Ierusalim a treia oară*1).

'•) Fapt. Ap. 9, 24—25; 2 Cor. 11, 32, 33.
*’) Gal. 1, 18; Fapt. Ap. 9, 26 -30.
18) Fapt. Ap. 11, 25, 26.
I8) Fapt. Ap. 11, 27—30; 12, 26. Această a doua vizită a Sf. 

Pavel în Ierusalim nu este amintită în epistolele Sf Pavel Vizita
2, 1 (sleita 8ia Ssxatsaaapcov gcwv izaXiv 

av£6v]v etc IspoaoX’̂ jxa \lbzol Bapvaoa, oovTcapaXaSwv xat
Tttov) este cea de a treia la Ierusalim, cu prilejul Sinodului

Apostolic. Totuşi după cum se va vedea mai departe, este o 
şcoală numeroasă de învăţaţi care acceptă că vizita a doua la 
Ierusalim este tocmai aceasta din Gal. 2, 1. Aceştia sunt susţi
nătorii teoriei sud-galatice.

*°) Ca în parabola cu împăratul care a pregătit ospăţ de nuntă, 
pentnj fiul său, iar cei chemaţi la ospăţ n’au voit să vină: Matei
22, 2-10; Luca 14, 16-24.

Curând după înnapoerea în Antiochia, Sf. Pa

vel întovărăşit de^Silvan, porneşte din ţinutul 

Siriei Tşi al Ciliciei, cercetează bisericile din 

Derbe, Listra,^Iconium, Antiochia Pisidiei, stră

bate Frigia, urcă spre nord în Galatia (YttXattx/] 

'/(opa), poate până la Ankyria *3) şi apoi, reve

nind spre'^apus, taie în lungime Misia şi ajunge 

la ţărmul mării^Egee, la Alexandria Troadei. 

De aci, trece în Europa şi întemeiază bisericile 

din Filipi, Tesalonic, Berea, Atena şi Corint. 

Apoi, din Corint, trece prin Efes, prin Cezareea, 

merge la Ierusalim, să salute biserica-mamă şi 

vine iar în Antiochia, încheind astfel a doua 

călătorie misionară*4). *La Ierusalim, Pavel se

al) Faptele Apostolilor, capitolele 13 şi 14.
2*) Gal. 2, 1—10; Fapt. Ap. 1F\ 1—81. Călătoria la Ierusalim 

despre care vorbeşte Sf. Pavel este aceiaşi călătorie despre care 
vorbesc Faptele Apostolilor (C. Poussaint) în cartea sa: Les epi- 
tres de Saint-Paul (pp. 41, 42) zice:

«Istorisirea desbaterilor cari au avut loc în Ierusalim este re
dată în două documente paralele: cap. 15. Fapt. Ap. şi Ep. către 
Galateni 2, 1—10. Două chestiuni, strâns legate între ele, se gă
seau prin forţa lucrurilor, la ordinea zilei: recunoaşterea neofi-

* ţilor veniţi din păgânătate, ca adevăraţi membri ai Bisericei fără 
să li se impună nici tăierea împrejur, nici presoripţiunile legale 
şi aprobarea oficială a apostolatului lui Pavel şi ai lui Barnaba, 
felul lor deosebit de evanghelizare Cea dintâiu chestiune inte
resa direct Biserica-mamă din Ierusalim, ca una care avea drep
tul să hotărască dacă voia să primească în comunitatea ei bise 
ricile cele noi. Chestiunea a doua era în deosebi de căderea 
Apostolilor. Aşa se lămureşte diversitatea dintre relaţiunea Fapt. 
Ap. şi aceea a Ep. către Galateni. Fiecare autor reiatează con
ferinţa din al său punct de vedere: Sf. Luca menţionează recu
noaşterea oficială a bisericilor păgânilor ; Sf Pavel: confirmarea 
titlului său de Apostol, ortodoxia învăţăturii sale, aprobarea ope
rei sale. lată pentru ce acelaş fapt apare când ca o adunare 
publică şi când ca o serie de întrevederi şi de convorbiri parti
culare cu cei doisprezece*.

V. Gheorghiu, în Adresaţii Epistolei către Galateni (Cernăuţi 
1904) p. 96, sprijinindu-se pe diferiţi autori, spune: «în amănunte 
este drept că există diferinţe, dar acestea se explică în deajuns, 
din tendinţa deosebită ce o urmăreşte fiecare autor cu refera
tul său. Pavel vorbeşte din punct de vedere subiectiv, voind să-şi 
documenteze independenţa apostolatului şi a evangheliului său, 
pe câad lui Luca îi este ăminte să istorisească în mod obiectiv 
cum au ajuns păgâno-creştinii la garantarea libertăţii lor evan- 
gelice».

,#) Cum trebuie să înţelegem această ţară} E vorba de ţinutul 
dintre fluviile Halys şi Sangarios, adică de Galatia Trocmiior, 
Tolistobagilor şi Tectosagilor, sau este vorba de întreaga pro
vincie romană Galatia?

«The geographical situation of the Galatian Christians has ied 
to a debate as warm and intricate as that waged over the pro
blem of Hannibal’s route across the Alps. Two rival hypotheses 
hold the field. The matter in dispute is the meaning of TaXatia

in 1, 2 (cp. 1 Cor. 16, 1). Is it (a) the large Roman province of 
that name, includ»ng the Southern townaships of Derbe, Lisară, 
Ikonium and Pisidian Antioch, besides part of Phrygia; or (b) 
the smaller region of Galatia proper, in the ethnographical sense 
of the term lying north east in Asia Minor?» (James Moffait, 
Introduction to the Literature of the N. T t pag. 90).

Discuţiunea ţine de vreo 70 de ani (Jtilicher, Einleitung prg. 
60) Unii învăţafi văd în Galatia şi în Galateni, ţara şi locuitorii 
dintre Halys şi Sangarios şi sunt, prin urmare, partizanii teoriei 
nord-galatice (teoria tradiţională). Protivnicii lor caută Galatia şi 
pe Galateni în provincia romană Galatia, pe acolo pe unde Sf. 
Pavel a propoveduit în prima lui călătorie misionară. Aceştia 
sunt partizanii teoriei sud-galatice. Problema este amănunţit 
tratată îri cartea profesorului de la Facultatea Teologică din 
Cernăuţi Dr. Vasile Gheorghiu : Adresaţii Epistolei către Galateni 
(Cernăuţi 1904). James Moffatt, în cartea de mai sus, menţionează 
pe cei mai de seamă susţinători şi ai unei teorii şi ai celeilalte. 
Intre susţinătorii teoriei nord-galatice trece şi pe profesorul
Gheorghiu. 

n) Fapt. Ap., capitolele 16, 17 şi 18.
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arată a patra oară dela convertire. în această 

a doua misionadă se intercalează prima ivire a 

Sf. Apostol în Corint, cele 18 luni de activitate
«

evanghelică şi înfăţişarea la tribunalul proconsu

lului Galion.

Aici, între a doua şi a treia călătorie a lui 

Pavel, poate câ e locul să aşezăm faptul pe

care-1 aminteşte Sf. Pavel, în epistola către Ga-

iateni, adică fereala de un moment a creştinilor

din Iudei, în frunte cu Petru şi cu Barnaba, ca

sâ mănânce împreună cu fraţii lor, creştinii din 

păgâni, şi energica intervenire a Sf. Pavel28).

Fără întârziere, Sf. Pavel întreprinde a treia 

călătorie misionară. După ce cercetează a doua 

oa;ă bisericile din Galatia şi din Frigia, coboară 

pe valea Meandrului şi ajunge în Efes *6).

Aci, lucrează cu mare spor trei ani consecutivi, 

deşi nu deplini87), întrerupţi, poate o singură dată, 

•ne o călătorie la Corint ®8).

în al treilea an — după răscoala argintarului 

Demetriu — Sf. Pavel părăseşte Efesul şi urcă 

spre Troada. După oarecare întârziere în Troada, 

trece în Macedonia, cercetează bisericile mace

donene şi — ipoteza e îngăduită — duce vestea 

cea bună până la hotarul Iliricului, mergând pe 

V ia  Egnatia până la ţărmul Adriaticei, la Dyrrha- 

c’nium29). y

r Gal. 2, 11—21- Inciden'ul petrecut în Antiochia, deoparte 
stând Petru/Barnaba şi ceilalţi iudeo-creştini de cealaltă parte 
iiind Pavel şi păgâno-creştinii este, cronologiceşte, felurit 
isezat de cercetătorii Noului Testament. Partizanii teoriei sud- 
g-’.atice îl aşează odată cu epistola către Galateni) mai ’na- 
hste de Sinodul Apostolic. Partizanii teoriei nord-galatice îl 
isează nu numai după Sinodul apostolic, ci chiar după a doua 
TiUtorie misionară a Sf. Pavel.

*  Fapt. Ap. 18, 23: «După ce a stat câtăva vreme (în Anti-
j:hia) a purces şi străbătând dearândul ţinutul Galatiei şi Fri-

a întărit pe ucenici* ; apoi 19, 1: «Pe când Apollos era în
• orint, Pavel după ce a străbătut ţările de sus (ale Asiei), a co-
“-orit laJEfes».

f f \

Trei luni Sf. Pavel propoveduieşte [în sinagogă (Fapt. Ap. 
19, 8). Apoi după ce s'a despărţit de sinagogă, propovăduieşte 
io: ani în şcoala lui Tiranus. Aşa în cât, când Sf. Pavel zice 
:ă:re Efesenii, chemaţi la Milet (Fapt Ap. 20, 31): «Drept aceea, 
rriveghiaţi, aducându-vă aminte că timp de trei ani . n’am con* 
er.it, noaptea şi ziua, să vă îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre 

trebuie să înţelegem trei ani consecutivi, dar nu deplini.
*\ Călătoria Sf. Pavel de la Efes direct la Corint şi înapoi 

î doua 7enire în Corint) a fost scoasă in evidenţă în vremile 
M i noi de Hilgenfeld, Wizsâcker, Ewald, Mengold şi alţii. (Bleek- 
Mengold, Einleitung, pp. 528 532). în acelaş timp, aceşti învă- 
tiţ: au stabilit că între cele două scrisori către Corinteni, pe 
: = H le avem, a intermediat o alta, azi. pierdută, scrisă «§ta

r'.>.Xd>v §axp6<DV» (2 Cor. 2, 4) în urma acestei a doua vizite 

‘t Corint.

th Romani 15, 19: «...Sats |xs âfto fIspooaaM)|x xat x6xXq)

rr/oi iod IXXopixoo 7ceftX7)pa>x£vat sî)a7Y§Xtov to5 ^platou»
— < .în scurtul timp de vară sau de toamnă,... cât îi mai stătea
- Pavel la dispoziţie, până în iarna viitoare, ce avea să o pe- 

:-rîcă, precum promisese, în Corint (1 Cor. 16, 6), el sigur, că
i i putut să străbată mai adânc în interiorul ţărilor subsumate 
pe atunci subt terminul Jllyricum, Calea =  Via Egnatia =* ce 
ru-ea, prin Filipî şi Tesalonic, în direcţiune dreaptă vestică, 
i4r.ă în această ţară*. — Vasile Gheorghiu: Adresaţii Epistolei 
rStre Galateni, pag. 84.

Către iarnă, Sf. Pavel vine în Corint (a treia 

oară) iernează în Corint, iar în primăvară pleacă, 

însoţit de solii bisericilor întemeiate de el h.tre 

păgâni, ca să ducă la Ierusalim, bisericii-mame, 

o milostenie bogată. Dar nu ia calea mării, care 

era păzită de duşmani, ci ocoleşte prin Mace

donia. Face Paştele în Filipi şi apoi din popas 

în popas, din schelă în schelă, ajunge pe coas

tele Palestinei şi de aci la Ierusalim 30). Ajunge
i

la Ierusalim a cincea oară, după minunea din 

drumul Damascului, şi cea din urmă.

în Ierusalim, în urma tumultului din templu, 

e arestat—de tribunalul Claudiu Lysias—|şi tri

mis la Cesareea, la procurator. Doi ani, Sf.
*

Apostol stă închis în palatul lui Irod, din Ce

sareea, şi doi procuratori judecă procesul lui, 

fără ca să dea vreo hotărîre. Aceşti procuratori 

sunt Antonius Felix şi Porcius Festus. Atunci
$

Sf. Pavel, cetăţean roman, cere să fie judecat 

de împăratul (apelează la Cezarul)3’).

Toamna, în preajma sărbătorii iudaice de 

Jom-Kippur *•), Sf. Pavel e trimis la Roma. în 

primăvara anului următor, după naufragiul din 

insula Malta, el îşi izbândeşte dorinţa despre, 

care scria în epistola către Romani : eîcwcofttav 

syi» zoo £X6eîv Tp'oc, 6ţxa? arco 7uoXXă>v etwv3?).

IV. Descoperirea archeologicâ aşteptată
de învăţaţi 34)

în zilele noastre, o descoperire arheologică 

de mare preţ, ne-a pus pe cale să statornicim, 

cu destulă preciziune, acele date principale din 

viaţa Sf. Pavel, mereu mutate în sus şi în jos, 

în discuţiile şi în calculele cronologice ale în-
A

văţaţilor isagogişti. In ruinele străvechiului templu 

de la Delfi, s’au găsit câteva fragmente din- 

tr’o insctipţie din vremea împăratului Claudiu. 

Au fost întâi paţru fragmente, apoi au ieşit la 

iveală încă trei. Fragmentele acestei inscripţii 

au fost fotografiate, calchiate şi studiate încă 

de prin 1895 şi anume mai întâi în Rusia. Dar 

importanţa lor, din punctul de vedere al cro

nologiei Noului Testament, a început să fie ju

decată deabia după vreo zece ani.

30) Fapt. Ap. Xap. 20 şi cap 21, 1—17.
31) Fapt. Ap. 21, 17—40. Apoi capitolele 22-26.
sa) «The Fast of the great-Day of Atonement» (Peake’s Corn- 

entary pag 803)
Romani 15, 23.

34) Acest capitol se întemeiază pe studiul lui Adolf Deissmann 
«Der Proconsulat des L. Junius Gallio : eine epigraphische Studie 
zur absoluten Chronologie des Paulus (Anexă la Pa nins) y.



326 BISERICA ORTODOXA ROMANA

Inscripţia înfăţişează o scrisoare pe care Clau

diu o adresează oraşului Delfi, întărindu i oare 

cari, vechi privilegii. Recunoscători, cetăţenii, 

delfioţi au săpat scrisoarea în piatră şi au aşe

zat-o intr’un perete la celebrul templu al lui 

Apollo35). După veacuri şi veacuri de înmor- 

mintare, piatra a fost scoasă afară, sfărâmată 

şi ciuntită. Cu toate acestea, acele părţi din ea 

cari sunt hotărîtoare şi aduc lumină în această 

problemă de cronologie a Noului Testament s’au 

păstrat şi au putut fi descifrate. Detaliile des-

cia potestate XII), adică au presupus anul al 

12-lea al domniei lui Claudiu (25 Jan. 52—25 

Jan. 53). Dar aici siguranţa reconstituirii este, 

în mică parte stingherită. Anul reconstituit poate
I

să fie şi al 11-lea (t6 i&) adică al '11-lea an al 

lui Claudiu (25 Jan. 51—25 Jan. 52). Este mai 

presus de orice îndoială, însă, că Claudiu, când 

a trimis oraşului Delfi această scrisoare, obţi

nuse a 26 a aclamaţie imperatorică3T).

3. în acel an, Galion era proconsulul Ahac i.

Numărul 26 (x?') al aclamaţiei imperatorice

cifrării, discuţiile oamenilor competenţi, cum şi este numărul care desleagă problema. în ce an 

ipoteticile întregirii pe cari ei le-au adus textu

lui mutilat rămân pe seama specialiştilor. Ne
%

mulţumim să reproducem o bună parte din 

această inscripţie, reconstituită, dar incomplectă:

Ti{3ăpio? Kataap Sspaoto? r£p|xavtx6g,

ap'/ispso? [j-SŢiaro?, 37jjxapytxr̂  k.c,m — oîa? t6[t.(3',]

a6toxpdx(op zb x?', raxri’jp rcatptâo?, aTuato? t6 s, 

u^tr/s, AeXcpmv xf/. icdXei yatpstv — HaXat ţxev tfy 

TtoXst r«>v AsXtpcbv izp6Bo\i.oc, Ysvoţxsvog.... s6t6 
yypv. ’ExsxYipoa ok r/jv Qpvjaxeiav zoo ’A-jt̂ XXtovoc; 

tot) IIuOîou (apoi, un rând sau două cu totul sfă

râmate) — xot̂ kb? Aouxtoc ’fo6 — vto? FaXXîcov o 

'piXog ţxoo xal avQuTraxog rf;C ’A^atac EŢpâ sv. —

Sia rooro aoŢ/topâ) 6ţJiâţ36).
Mai urmează cel puţin vreo şapte rânduri, 

cari au numai cuvintele începătoare: Punctele 

necesare nouă din această scrisoare şi pe cari 

le scoatem în relief sânt următoarele :

1. Scrisoarea este ă lui Claudiu. întregirea 

numelui lui e bine făcută şi sigură.

2. Claudiu obţinuse a 26-a aclamaţie impera

torică. Numărul 26 (a6xoxpdt(op t6 xc', adică : 

imperator XXVI) se află încă neatins în ins

cripţie. Dar numărul care arată anul puterii tri- 

buniţiane a lui Claudiu e nimicit. învăţaţii au 

reconstituit: 57}jj.ap)(iX7}s e^ooaiag to i°' (tribuni-

851 Trebue să admitem, din capul locului, că înţelesul scrisorii 
împărăteşti era spre folosul ori spre cinstea locuitorilor oraşului 
Delfi, altfel nu putem sa ne explicăm ce i*ar fi det€iminat să sape 
acea scrisoare în piatră şi s’o aşeze în peretele templului. S‘a 
dovedit apoi (prin nişte inscripţii publicate, în parte, de către 
epigrafistul Bourguet) cum că între împăratul Claudiu şi oraşul 
Delfi existau legături vechi şi amicale. Analogii foarte nime
rite găsim în numeroase scrisori ale altor împăraţi tot către ora
şul LHfi (Deissmann, Paulus, pag. 167).

38 în inscripţia bine păstrată a oraşului din Caria Kys se re
găsesc toate aceste numere şi toate titlurile împărăteşti din ins- 
cripţiunea deifîcă. Ambele inscripţii sânt aşa dar de aceiaşi 
vârstă.

T i6£piov K X a 66tov K a to a p a  Tspjj^avtx^v afrtoxpâTOpa frsov 

£ s 6a a r6v âp '/iepăa  [x^tarov, S r ^ p y i x r ^  to , §a>-

$6xa iov , tfîMtTOV t 6 KiynzGv, aâtoxpaTOpa zb sJxostov x a l 

?xtov; m z â p a  nazptâQţ...

a obţinut Claudiu aclamaţia a 26-a de impe

rator? Anul acesta este anul 51 (sfârşitul lui) 

şi prima jumătate a anului 52, până la I Au

gust. Vom zice: anul-51/52 38).

Mai ’nainte dc a trage concluziunea: deci 

anul proconsulatului lui Galion este anul 51/52, 

trebuie să mai considerăm următoarele : Aha'a 

era provincie senatorială. Chiar Claudiu, în anul

87) Claudiu a mers până la a 27-a aclamaţie imperatorică. «Den 
Imperatortitel hat Claudius auf Grund von Acclamationen 27 mal 
emeuert, eine Zahl, dle von den râmischen Kaisern nur norh 
Constantin II tiberschritten hat» (Paulys, ReaUEncyclofădie tfsr 
classischen Altertumswissenschaft, Claudius (256), coloana 2787).

Ca «imperator XXVil», Claudiu apare, întâia oară, pe un mo
nument din al 12-lea an al puterii sale tribuniţiane (25 Januarie 
52 — 25 Jan. 53). Acest monument este arcul apeductului din 
Roma: Aqua Claudia, care a fost inaugurat la I August 52. Ins
cripţia acestui arc trebuia, neapărat, să redea titulatura lui Clau
diu aşa cum era la 1 August 52. Deci, Claudiu, la 1 August 52, 
obţinuse a 27-a aclamaţie imperatorică.

Ca «imperator XXVI* (precum în inscripţiile de la Delfi şi 
de la Kys), Claudiu apare de mai multe ori. Inscripţia de ia 
Kys, care e complectă, trebuie să cadă între începutul|anului 12 
al puterii tribuni fiare (25 Jan. 52) şi prima ivire a celei de a 27-a 
aclamaţie imperatorică (1 August 52), aşa dar cel mai târziu în 
junie-julie 52, cel mai de vreme, după 25 Jan. 52.

Aşa stă lucrul cu inscripţia de la Kys, unde ambele numere 
12 şi 26 sunt intacte. Pentru inscripţia de la Delfi, unde numai 
numărul 26 s’a păstrat, iar 12 este presupus, trebuie să lăsăm 
un timp mai lung, dincolo de 25 Jan. 52 (adică tot Ianuarie 52 
şi ultimele luni din anul 51).

Poate câ inscripţia de la Delii este din anul 11 de tribunat, 
şi în cazul acesta ar trebui să reconstituim nu: to i6’, ci: ta".

în anul ÎL de tribunat (25 Jan. 51 — 25 Jan. 52), Claudiu a obţi
nut aclamaţiile 22 şi 24 — dovedite până acum din inscripţii - 
deci şi pe cea până azi nedovedită: 23. «Claudius emfing in $\e* 
sem Jahr (5L) drei oder viermal die Acclamation als Imperator; 
ob nur die Erfolge in Britanien oder auch and^re, nicht iiber- 
lieferte Unternehmungen, hiezu den Anlass boten, muss dahin- 
g^stellt bleiben» (Paulys Real Encyclopădie, Claudius 2̂56). 
coloana 2812). Aclamaţia 25-a este şi ea nedovedită, dar a trebuit, 
fireşte, să preceadă pe a 26 a şi să cadă tot în anul 11, dacă pre
supunem că a 26-a a căzut în acest an. Am ieşi la socoteala că 
Claudiu, în anul 51 a obţinut 5 aclamaţii imperatorice: 22, 23, 24, 
25 şi 26 şi pe cele două din urmă ar trebui să le aşezăm la 
sfârşitul acestui an sau cel mult în primele 25 de zile ale lui 
Januarie 52.

Fiindcă în inscripţia de la Delfi, numărul 26 este bine păs
trat (aşa dar, la trimiterea scrisorii, Claudiu fusese aclamat im
perator a 26«a oară) urmează că scrisoarea este din ultimele luni 
ale anului 51 sau din prima jumătate a anului 52. Pe vremea 
aceea Galion era pro:onsulul Ahaei.

#8) «Fiir unsere Frage macht dfer kleine Spielraum in derAn- 
setzung der 26 imperatorischen Acclamation nichts aus.

Der Rrief des Claudius an Delphi, ist innerhalb des Zeitraums 
von (Ende 51. oder wahrscheinlicher, von) Anfang 52, bis 1 Au
gust 52 verfasst». Deissmann, Paulus, p. 170).
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44, o înapoiase Senatului, împreună, cu provin

cia Macedonia. în fiecare an, Senatul alegea 

prin sorţi pe proconsuli (dv667tatot), pentru pro

vinciile cari îi aparţineau. Proconsulatul, aşa dar, 

ţinea un an. Era o excepţiune când un pro

consul stătea în postul lui mai mult decât un 

an. Deşi Dion Casiu cunoaşte, subt Claudiu, 

şi proconsulate de doi ani, totuşi putem să credem 

câin Ahaia, cea de Claudiu readusă subt autori

tatea Senatului, excepţiunea n’a avut loc; afară 

de aceasta, ştim, din mărturia lui Seneca, fap

tul cum că fratele său proconsulul Galion, cât 

a stat In Ahaia, a fost bântuit de friguri şi era 

încredinţat că boala este din pricina locului39).
%

E>e aceea, putem să admitem că n’a căutat 

să-şi prelungească proconsulatul peste anul legal. 

E nevoie să mai menţionăm că proconsulii erau 

obiigaţi să plece din Roma şi să-şi ia provin

ciile în primire, în luna Aprilie, sau, cel mai 

târziu, la începutul verii. Claudiu însuşi a po

runcit, în anul 42, ca proconsulii să plece din

Roma înainte de începutul lunei Aprilie. în anul 

următor a moderat porunca şi a sorocit jumă

tatea lui Aprilie40).

Data astfel socotită: 51/52 se potriveşte prea 

bine cu proconsulatul lui Galion. Acest procon- 

sulat a putut să ţină— un an de zile— din pri

măvara sau vara anului 51 până în primăvara 

sau vara anului 52: Astfel, Galion vine procon- 

Sul în Ahaia în anul 51. Şi atunci: anul j /  ar 

fi anul înfăţişării lui Pavel la Tribunalul lui 

Galion, dacă admitem că pâra ridicată de Iudei
w  *  ~

are loc foarte de grabă după venirea noului 

proconsul)4'),

înainte de a păşi mai departe, călăuziţi de 

această dată-făclie, se cuvine să relevăm obser

vaţia lui Deissmann că— «mulţumită unei foarte 

exacte cunoştinţe a izvoarelor vremii lui Clau

diu, H. Lehmann, încă din anul 1858, a văzut 

lucrurile drept şi a aşezat intrarea în funcţiune 

a lui Galion în vara anului 51».

OALA OALACTION.

STATUTUL PENTRU ADMINISTRAREA BISERICII RUSEŞTI 1

CAP. I.

Disposiţiuni generale.

1. Parohie, în Biserica Ortodoxă, se numeşte 

Societatea Creştinilor ortodocşi, compusă din 

Cier şi mireni, cari locuesc o anumită localitate, 

grupaţi lângă Biserica lor, cari alcătuesc o parte 

a Eparhiei şi sunt sub ocârmuirea Canonică a 

Arhiereului Eparhial, sub conducerea Preotului, 

pus de acesta — a Parohului.

2. Menirea Parohiei constă în aceea, ca orto

docşii uniţi prin credinţa în Hristos, prin rugă

ciuni, taine, învăţătura creştină şi disciplina bi

sericească, să conlucreze unul cu altul, pentru 

dobândirea mântuirii, prin luminarea creştin?, 

vieaţă bună, şi fapte de caritate creştină, îngri- 

indu-se de trebuinţele Bisericei, ale Clerului şi 

Parohiei cu instituţiunile ei, precum şi pentru 

nevoile Obşteşti Eparhiale ale Bisericei Ruse şi 

aie Bisericei Ecumenice.
* *

») Seneca, Ep. Mor. 104, 1: illud mihi in ore ejat domini mei 
jailionis, qui rum in Achaia febrim habere coepisset, protinus 
-.avem adscendft clamitans non corporis esse sed loci morbum. 
Deissmann, Paulus, p. 172).

Deissmann, Pawlus, pp. 171-173.

3. Se înfiinţează o Parohie nouă, cu aprobarea 

administraţiunei superioare Bisericeşti, sau după 

cererea populaţiunii, sau după dispoziţiunea pu- 

terei Eparhiale, cu observarea regulelor şi legiui

rilor respective.

4. Graniţele Parohiei pot fi schimbate de pu-
«

terea Eparhială după cererea poporănilor, cu 

consimţământul Clerului şi al Parohiilor înveci

nate.

5. Dacă numărul Poporănilor dintr’o Parohie 

se împuţinează simţitor, din vreo cauză, iar cei

lalţi Parohieni nu vor fi în stare a întreţinea clerul 

şi Biserica, sau în caz de sărăcie a Poporănilor, 

neputându-li-se da ajutorul necesar din fondurile 

comune Eparhiale, sau obşteşti Bisericeşti, sau
v

în caz, căPoporănii nu-şi îndeplinesc obligaţiunile 

pentru întreţinerea Bisericii şi a Clerului, atunci 

o asemenea ■ Parohie, cu biserica, se alipeşte, 

după dispoziţiunea puterei Eparhiale la o mănă

stire apropiată, sau la o Parohie vecină. Clerul

41) Vom vedea, într’un capitol ulterior, oarecari consideraţi 

şi posibilităţi cari modifică, intru câtva, rezultatul acesta.

*) Să se vadă'Nr. 3 pag. 178, Dechemvrie. 1922.
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%

unor astfel de parohii, sporite după cazurile de
»

mai sus, se micşorează proporţional.

6. In caz, că parohia încetează de a mai fi, 

din cauza trecerii populaţiunii la altă confesiune,
%

sau din alte pricini, bisericile parohiei, Casele 

de Rugăciuni, Capelele, cu toată averea bisericii 

şi a parohiei, se dă, după dipoziţiunea puterii 

Eparhiale, altei biserici şi parohii, după chib

zuinţă.

7. Biserica parohială şi parohia sunt persoane 

morale juridice.

CAP. II.

Despre Biserica parohială.

8. Biserica parohială este locul sfânt al paro

hiei şi pentru aceasta grija despre buna între

ţinere a bisericii este o datorie sfântă a clerului 

şi enoriaşilor. Datoria îngrijirii bisericii cade asu

pra poporănilor, sub conducerea clericilor.

9. In parohii, afară de Biserica parohială, mai 

pot fi biserici filiale şi la cimitire, precum şi Case 

de rugăciuni şi Capele sau Paraclise.

10. Bisericile parohiale, Casele de rugăciuni 

şi Capelele se clădesc cu aprobarea puterii epar

hiale, şi cu observarea legiuirilor bisericeşti şi 

de stat respective, cu spesele parohiei, ale epar

hiei, ale statului, ale binefăcătorilor particulari, 

ale organizaţiilor obşteşti şi altele.

Obs. Persoanele, care clădesc biserici, care se 

ostenesc special pentru clădirea, înfrumuseţarea, 

sau întreţinerea Bisericii parohiale, arhiereul epar

hial, după raportul parohiei, le poate conferi titlul 

de epitrop al bisericii.

11. In caz, câ mijloacele locale, pentru cons-
*

truirea, sau repararea bisericii nu'sunt suficiente, 

se pot aproba colecte: a) In eparhia proprie, cu 

aprobarea Arhiereului eparhial, b) în alte epar

hii, cu consimţământul Arhiereului local, şi c) în 

ţoală Rusia, cu aprobarea puterii superioare bi

sericeşti.

12. In Casele de rugăciuni şi în capele se pot 

săvârşi servicii divine, inclusiv sfânta liturghie, 

cu aprobarea Arhiereului eparhial.

13. Bisericile filiale şi Bisericile cimitirilor exis

tente, în parohii, trebuesc păstrate şi ţinute în 

bună stare.

CAP. III.

Despre cler.

14. Clerul parohial se compune din preot, dia

con şi cântăreţ. Numărul membrilor clerului poate 

fi mărit, sau micşorat de puterea eparhială, după 

cererea parohiei şi corăspunzător cu trebuinţele 

ei; în orice caz, clerul parohial se compune,cel 

puţin, din preot şi diacon sau din preot şi cântăreţ.

Obs. Postul de cântăreţ poate fi ocupat şi de 

diacon.

15. Alegerea şi numirea sfinţiţilor servitori şi 

a celuilalt personal slujitor se face de Arhiereul 

eparhial, care ia în băgare de seamă şi candidaţii 

recomandaţi de Adunarea parohială.

16. Membrii Clerului pot fi permutaţi şi puşi 

în disponibilitate, din posturile lor, numai prin 

judecată şi proprie voinţă.

17. Obligaţiunile Clerului se îndeplinesc po

trivit canoanelor bisericeşti, şi dispoziţiunilor pu

terii superioare bisericeşti.

18. Parohul şi ceilalţi preoţi (unde sunt), Îm

preună cu ceilalţi membri ai clerului, sunt răs

punzători înaintea lui Dumnezeu şi a arhiereului 

lor despre bună starea parohiei, din punct de 

vedere religios moral, al luminării spirituale şi 

al progresului moral.

19. In afară de îndeplinirea datoriilor pasto

rale şi a serviciului divin, Clerul Parohial mai 

are datoria de a ţinea registrele de stare civilă, 

şi alte documente bisericeşti.

CAP. IV.

Despre Parochieni 
_____ t

20. Se numesc Parohieni, toate persoanele

de religie ortodoxă, care trăesc în graniţile Y a- 

rohiei şi păstrează legătură vie cu biserica lor 

Parochială.

21. Parohienii, pentru trebuinţele lor reli

gioase, se adresează Preotului lor Parohial care, 

coriducându-se de regulele Bisericeşti, e obligat 

a săvârşi serviciile pentru toţi Parohienii; în 

cazurile indicate de lege, el este obligat a să

vârşi servicii şi pentru neparohienii. săi, fie că
V

trăesc în Parohia sa, fie că sunt în afară de ea.

22. Toţi Parohienii, cu familiile lor, se înscriu 

de Cler într’un deosebit registru Parohial. — 

In registru, în diferite Rubrici, se înscrie: familia, 

numele, numele dupe tată, starea şi felul ocu

paţiei fiecărui, anul naşterii şi al botezului, pre

zenţa la spovedit şi împărtăşit, data căsătoriei, 

timpul morţei, timpul venirii, sau al plecării din

Parohie. — Registrul Parohial se dă pe timp
i  ,

nedeterminat de stăpânirea Eparhială.
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Obs. Forma registrului Parohial se aprobă 

de puterea superioară bisericească.

23. La schimbarea de domiciliu şi înscrierea 

cuiva dintr’o Parohie într’alta, Parohul dă la 

cererea celui plecat, copie după foaia sa, din 

registru Parohial, cu semnătura trebuitoare şi 

pecete. Această copie se transcrie în registrul 

nouei Parohii.

24. Enoriaşii unei Parohii, sau alteia, pot, 

după dorinţă, să fie înscrişi, în acelaş timp, în 

compunerea altor Parohii, după domiciliu, sau 

după situaţia averei nemişcătoare, cu condiţia 

ae a se înştiinţa despre aceasta adunările Paro- 

chiale ale ambelor Parohii.

Obs. Cei ce s’au spovăduit la alt Preot sunt 

obligaţi să prezinte, dela aceasta, Parohului lor,

o dovadă despre spovedanie.

25. Fiecare Enoriaş conlucrează la buna stare 

a Parohiei, din punct de vedere religios moral 

şi in alte privinţe, luând parte la serviciul divin 

ţinând posturile, spoveduindu-se şi împărtă- 

şindu-se cu sfintele taine, participând la acte de 

binefacere, luminare creştină, şi de ajutor reciproc.

26. Poporănii sunt obligaţi să aibă grije de 

întreţinerea materială a Clerului şi de case de 

locuit la sate, şi casă, sau gazdă, la oraşe.

Obs. Parohiile, în care după condiţiunile 

locale Clerul locueşte în casă proprii, construite 

pe pământul Bisericei, pot trata cu membrii 

CI rului plecat din Parohii, spre obţinerea ca

selor lor, pentru trebuinţele Clerului Local.

CAP. V.

Despre administrat ea afacerilor Parochiale.

27. Administrarea afacerilor Parohiale se 

efectuează, sub conducerea Arhiereului Epar

hial, de către Paroh, împreună cu ceilalţi mem

brii ai Clerului şi Epitropul Bisericesc, cu par

ticiparea poporănilor.

28. Activitatea comună a Clerului şi a Paro- 

hienilor, în administrarea afacerilor Parohiale, 

se realizează prin Adunarea şi Consiliul Parohial.

29. Parohul poartă grije de toate afacerile 

Parohiei, şi observă regularitatea socotelilor, 

relative la gospodăria Parohială şi Cancelarie, 

precum şi conducerea corespondenţei Parohiale.

30. Epitropul Bisericesc se alege de Enoriaş, 

pe trei ani, ca împreună cu Clerul şi Consiliul 

Parohial să se îngrijească de dobândirea, păs-
%

#

trarea şi întrebuinţarea banilor Bisericei, şi de

ori ce altă avere, sub privegherea şi conducerea 

Protoiereului şi a Arhiereului Eparhial.

Obs. Numirea Epitropului Bisericesc, se face 

de administraţia superioară bisericească.

31. Epitropii bisericeşti, dela Bisericile Paro

hiale şi ajutoarele lor, se aleg de adunarea 

Parohială.

Obs. Ca Epitropi bisericeşti, pot fi alese şi 

femeile.

32. Epitropul bisericesc, după alegere, depune 

jurăjnânt şi devine îndeplinitorul dispoziţiunilor 

adunării Parohiale şi ale Consiliului Parohial, 

în ce priveşte administrarea gospodăriei bise

ricei Parohiale.

33. Epitropul Bisericesc intră în compunerea 

Consiliului Parohial, după funcţiune.

34 Epitropul Bisericesc, lucrează sub con

trolul Consiliului Parohial; în fiecare an el pre

zintă Consiliului dare de seamă, despre starea 

averei bisericei Parohiale, despre Parohie şi 

cheltuieli. Această dare d& seamă, în ordinea 

ierarhică, se prezintă puterei Eparhiale.

35. Funcţia de Epitropi şi cea de casier 

Parohial sunt compatibile, în cazuri excep

ţionale şi după mijlocirea Parohiei.

36. Epitropii Bisericilor Catedrale şi Judeţene, 

fără popor, şi ai Bisericilor cimitirelor, fără po

por, în oraşe, se aleg de adunarea generală, a 

reprezentanţilor Parohiilor ortodoxe, ale ora

şului.

Obs. Numărul membrilor acestei adunări şi 

chipul alegerii se stabileşte de puterea Epar

hială.

|j§37. Se pot alege Epitropi şi la bisericile fi

liale, care n’au Cler special, dacă, în ele, se 

efectuează serviciul divin, au avere proprie şi o 

gospodărie deosebită de cea a bisericei Paro

chiale.

38. Lai Paraclisele de casă ale şcoalelor, ale 

iustituţiunilor de binefacere şi alte instituţiuni, 

Epitropii se aleg de administraţia instituţiunilor, 

pe lângă care se găsesc acele biserici.

39. Numirea Epitropilor, în cazuri necontes-
\

tate, se face de Consiliul Protopopesc, iar în 

caz de contestare, se face de puterea Eparhială.

Obs. Epitropii bisericilor Catedrale se întă

resc de Arhiereul Eparhial.

40. Pe baza dispoziţiunilor de mai sus, şi după

chibzuinţă adunării Parohiale, se poate alege un 
ajutor de Epitrop Bisericesc.
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CAP. VI

Despre Adunarea Parochiald

41. Adunarea Parohială se convoacă după 

hotărârea Consiliului Parohial, nu mai puţin de 

odată în jumătate de an; în caz de trebuinţă, 

consiliul poate convoca adunarea Parohială ex

traordinară: a) După hotărârea consiliului, b) 

după dispoziţia puterii Eparhiale, c) după ce

rerea Preotului Paroh, şi d) după mijlocirea a 

cel puţin 25 de Parohieni, care au drept a 

participa la adunare.

42. Adunările Parohiale se întrunesc în lo

caluri comode, iar, în lipsa acestora, se pot în

truni şi în Biserică.

43. înştiinţarea despre convocarea ordinară a 

adunărei se face în Biserică, după serviciul di- 

vin, în trei Dumineci, sau zile de sărbători, care 

preced adunarea; deasemenea se afişează pe uşile 

B'sericei sau se face pe altă cale, indicată de 

consiliul Parohial. In anunţ trebue să se arate 

exact timpul şi locul adunării şi chestiunilor de 

discutat. In afaceri, cari nu sufer întârziere, adu

narea Parohială se poate convoca şi în timp de
✓

7 zile cu condiţia însă, ca publicarea să se facă 

grabnic în toată Parohia şi ca, la astfel de adu

nări, să nu se hotărească impunerea vreunei dări

obşteşti Parohiale.

Obs. In cazuri importante, convocarea adunărej 

Parohiale se poate tace neîntârziat, cu toate mij

loacele posibile de înştiinţare a membrilor.

44. Au dreptul de a lua parte, cu vot decisiv, 

toţi membrii Clerului şi enoriaşii, de ambele sexe, 

în vârstă de 25 ani, înscrişi în registrul Parohial, 

afară de cei indicaţi la art. 45 şi 46; dreptul 

de a participa, cu vot consultativ, îl au toţi pa- 

rohienii, în vârstă de a se căsători şi cari îşi 

conduc independent gospodăria.

45. N’au drept a lua parte la adunarea Pa

rohială : a) persoanele care întrerup ordinea în 

Biserică, precum şi în adunarea Parohială; b) 

persoanele, care sistematic se sustrag dela plata 

taxelor Parohiale c) persoanele, care au o ocu

paţie blamabilă, sau care duc o viaţă neonestă. 

Toate aceste persoane se pot restabili în drep

turile lor de adunare, dacă se vor căi şi cu viaţa 

vor dovedi, că s’au îndreptat.

46. Nu au drept a participa la adunarea Pa

rohială. 1) cei ce au trăit mai puţin de un an 

tn Parohie - şi nu sunt înscrişi, în registrul Pa

rohial; 2) ceice nu s’au spoveduit şi împărtăşit 

anual cu Sfintele Taine, exceptând cazurile când 

în vederea împrejurărilor justificătoare, atestate 

de Preotul Paroh, adunarea îi poate restabili în 

dreptul de a participa la adunare; 3) cei osân

diţi pentru furt, hoţie, înşuşire de avere încre

dinţată spre păstrare, tăinuire de hoţi, cumpă

rare şi primire ca amanet, cu ştiinţă, de avere 

furată, sau luată cu înşelăciune şi camătă şi alte 

cazuri grele, excliizând afacerile, care s’au ter

minat cu împăcăciune şi persoanele care şi au 

făcut osânda dată de justiţie, însă după trecere 

de trei ani, dela expirarea pedepsei: 4) per

soanele cari trăiesc în concubinaj.

47. Adunarea parohială verifică drepturile mem

brilor săi. Membrul adunării parohiale, care din- 

tr’o cauză ori alta şi-a pierdut dreptul de a par

ticipa la adunare este obligat, ca singur să se 

îndepărteze de a participa.

48. Afacerile neprevăzute în anunţul pentru 

convocarea adunării, în orice caz, nu pot fi dis

cutate de adunare fără consimţimântul Consi

liului parohial.

49. Chestiunile menite a se tranşa în adunarea 

parohială se pregătesc ori de Consiliul parohial, 

ori de o Comisiune specială, aleasă de adunarea 

parohială.

50. Adunarea parohială se consideră legal con

stituită, când participă la adunare, afară de pa

roh şi 1/10-dintre poporeni, cu drepturi depline; 

însă, când este vorba, în adunare, de a se in

dica un candidat la locurile vacante în clerul 

parohial, sau despre alegerea membrilor Consi

liului parohial, precum şi chestiuni relative la 

impuneri de taxe şi, în genere, afaceri băneşti, 

atunci trebue să ia parte, la şedinţă, cel puţin 

jumătate din numărul membrilor, cu drepturi 

depline.

51. In parohiile numeroase, în care sunt în

scrişi în registru 500 enoriaşi, cu drepturi de

pline, adunarea parohială poate constă şi din îm

puterniciţi ai poporenilor. Pentru alegerea de 

împuterniciţi, parohia se împarte in secţii, sta- 

bilindu-se numărul împuterniciţilor în proporţie 

cu mărimea parohiei şi numărul secţiilor. Stabi

lirea unei astfel de compuneri a adunării şi nu

mărul împuterniciţilor se supune la aprobarea 

puterii eparhiale, după mijlocirea parohiei.

Astfel de adunare e legală, dacă afară de paroh 
mai asistă încă, cel puţin, 2/3 d intre împuterniciţi.
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52. Dacă adunarea nu se ţine din cauza ab

senţei membrilor, sau a împuterniciţilor, atunci 

se convoacă, pentru a doua oară în termenul 

fixat, după chibzuinţă Consiliului parohial şi lu

crează cu orice număr de membri, fapt despre 

care se previn poporenii, prin publicaţia de con

vocare.

53. In parohiile răspândite pe distanţe mari 

şi compuse din multe sate şi cătune, la adunare
«

trebuie să fie trimişi împuterniciţi din fiecare parte 

a parohiei, în numărul determinat. în prima adu

nare parohială.
i

54. In adunarea parohială preşedează parohul 

sau înlocuitorul lui; — în caz de boală sau ab

senţă—preotul; Vice-preşedintele se alege de adu

nare dintre mireni. Când se discută chestiuni
%

relative la persoana parohului, sau e vorba de 

alegerea candidaţilor membrilor clerului, atunci 

preşedează, obligator, Protoereul, sau ajutorul lui.

55. Adunării parohiale îi aparţine dreptul de 

a discuta şi hotărî asupra tuturor afacerilor şi 

chestiunilor parohiale, a dispune de capitalurile 

şi averea parohială, a supraveghea, prin persoane 

de încredere, după alegere, membrii Consiliului 

parohial, Epitropii şi toate instituţiunile parohiale, 

impunerea dărilor.

56. In special adunarea parohială judecă şi 

hotăreşte:

a) Chestiunile referitoare la zidirea, repararea

şi iiltreţinerea Bisericilor in bună stare, precum
0

şi a celorlalte clădiri bisericeşti şi a cimitirilor.

b) Aprecierea asupra candidaţilor la locurile 

vacante, în clerul parohial.

c) Grija pentru asigurarea de locuinţe şi în

treţinerea membrilor Clerului.

d) Chestiuni referitoare la clădirea şi repararea 

caselor clerului cu dependinţele indispensabile 

gospodăriei.

e) Alegerea slujbaşilor parohiei, a Epitropului 

bisericesc, a membrilor Consiliului parohial, a 

membrilor Comisiei de revizie, a Epitropilor, su

praveghetorilor şi administratorilor instituţiunilor 

şi averilor parohiale.

f) Determinarea quantumului de întreţinere a 

slujbaşilor în cazurile trebuitoare.

g) Determinarea ordinei de acţiune a orga

nelor executive.

h) Aprobarea normelor pentru administrarea

capitalurilor şi a celorlalte averi ale parohiei, sau 
care se administrează şi de care dispune ea, pre

cum şi a instituţiunilor aflătoare în parohie ca: 

infirmerii, instituţiuni de binefaceri, de instrucţie 

şi altele.

i) Concluziuni la chestiunile propuse, spre de-
t *

liberarea adunării, de căpetenia eparhială sau 

de Guvern.

j) Mijlociri către Arhiereul eparhial şi puterea 

laică.

1) Grija despre instrucţia şi educaţia religiosa- 

morală a generaţiunei tinere şi supravegherea 

instituţiunilor şcolare parohiale, precum şi grija 

de cântarea în Biserică, organizarea de şezători 

şi lecturi religioase morale, de biblioteca paro

hială şi aprovizionarea ei cu cărţi religioso-mo- 

rale şi despre editarea de foi şi broşuri edifi- 

cătoare.

m) Grija pentru formarea de cercuri şi frăţii 

misionare, despre formarea de cercuri şi insti

tuţiuni de instrucţiune, cercuri pentru înfrumu

seţarea Bisericilor, de bine facere şi ajutor re

ciproc, ceata pentru incendiu, cooperative, maga

zii cu cele necesare, casă Parohială, prisacă 

Parohială şi altele.

n) Căutarea de mijloace pentru trebuinţele 

Parohiei şi ale bisericei prin chete, dări, sub

scripţii, precum şi cheltueli şi împrumuturi din 

fondurile Bisericeşti.

o) Formarea de capitaluri speciale pentru tre

buinţele Bisericei şi ale Parohiei.

p) Chestiuni referitoare la dobândirea şi în

străinarea averei nemişcătoare.

q) Chestiuni referitoare la primirea de danii 

In folosul Bisericei şi parohiei.

r) Afaceri referitoare la strângeri obligatorii 

de bani şi ajutoare pentru trebuinţele Eparhiale 

şi o şteşti Bisericeşti.

s) Examinarea şi aprobarea compturilor şi 

regularea impunerilor băneşti şi în natură.

t) Transformarea impunerilor în natură, în 

bani şi vice versa.

u) Scăderea dela încasări a sumelor imposibil 

de adunat şi a resturilor, rău calculate din 

contribuţiuni.

v) Controlul activităţei şi aprobarea comptu

rilor Consiliului Parohial şi examinarea plânge

rilor îndreptate contra Consiliului şi a slujbaşilor 

din Parohie.

z) Ridicarea de cestiuni referitoare la respon

sabilitatea Preşedintelui, a vice-preşedintelui şi 
a slujbaşilor Parohiei.
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x) Judecarea faptelor membrilor Parohiei (vezi 

art. 45).

57. — Adunarea Parohială are competenţă a 

interveni la locurile în drept pentru schimbarea 

şi complectarea prezentului statut, potrivit cu 

împrejurările locale.

58. — Preşedintele adunărei Parohiale pune 

chestiunile în discuţiune, conduce desbaterile şi 

le dirijează, după putinţă, spre comună înţele

gere şi expune hotărârea luată înlăturând din 

discuţie tot ce trece peste sferea competenţei

. adunărei. Tot el supraveghează ordinea în adu- 

nare, atrage atenţia celor ce o încâlcă, opreşte 

pe cei ce nu vorbesc la rând, face propunere 

pentru eliminare din adunare a celor ce încâlcă 

ordinea (vezi art. 45) şi care nu se poartă cu

viincios; dacă totuş ordinea nu se poate resta

bili, atunci Preşedintele închide adunarea.

59. — Hotărârile în adunarea Parohială se eau 

cu majoritate de voturi, în caz de paritate votul 

preşedintelui hotărăşte.

60. — Hotărârile adunării parohiale se înscriu 

în registrul ad-hoc notându-se şi declaraţiunile 

şi opiniile separate, dacă vor fi fost făcute de 

membri, în şedinţă. Hotărârile se alcătuesc după 

putinţă imediat şi se subscriu de preşedinte, 

secretar şi de toţi participanţii la adunare, care 

doresc.

61. — Hotărârea subscrisă se citeşte popore- 

nilor în Biserică, sau în alt local în sărbătoarea 

următoare după subscriere. Pe hotărâre se scrie 

data, când s’a citit şi fiecare poporan în drept 

de a participa în adunarea Parohială, poate lua v 

copii după ea.

62. — Despre hotărârile adunării Parohiale, 

care după părerea Preşedintelui ar încălca le

gile sau regulile Bisericeşti, sau ar fi vătămă

toare Parohiei, Preşedintele comunică, prin Pro- 

toereu căpeteniei Eparhiale nu mai târziu de 7 

zile, dela ziua şedinţei.

53. — Poporenii, în număr de cel puţin de

1 3, nemulţumiţi cu hotărârea adunării pot, în 

timp de 7 zile dela data citirei în Biserică, să 

se jeluiască, prin Consiliul parohial, protoe- 

reului, care după caz, ori, propune a se revizui 

chestiunea din nou în cea mai apropiată adu

nare parohială, sau o îndreaptă imediat la exa

minarea Arhiereului Eparhial.

64. — Orice hotărâre a adunărei parohiale,

în timp de o săptămână, se înaintează Protoe- 

reului, în copie atestată de Paroh.

65. — Hotărârile adunării Parohiale în ches

tiuni de alegere de Epitropi Bisericeşti, împru

muturi, chete noi, cumpărări, vânzări sau ama

netări de avere mişcătoare, precum şi cele 

relative la măsuri însemnate, în Parohie, merg 

la aprobarea Arhiereului Eparhial.

66. — Hotărârile adunării Parohiale, care în 

7 zile dela primirea copiilor de către Protoereu, 

nu vor fi protestate nici de acesta nici de 

Preotul Paroh (sau Preot), nici de poporeni 

(art. 63), se pun în aplicare.

67. — Hotărârile adunărei Parohiale, care au 

nevoe a fi aprobate de puterea Eparhială sau
»

de altă autoritate nu se aduc la îndeplinire 

decât după aprobare.

CAP. VII.

Despre Consiliul Parohial.

68. — Pentru conducerea afacerilor Biseri

ceşti Parohiale şi administrarea averii Parohiale 

se alege consiliul Parohial. — In compuncrea 

consiliului Parohial intră toţi membrii Cleru'ui, 

Epitropul Bisericesc sau ajutorul lui, mireni de 

ambele sexe, aleşi pe trei ani dintre persoanele 

cu drept de a participa în adunarea Parohială 

şi în numărul fixat de aceasta, în ori ce caz 

nu mai mic de cât numărul membrilor Clerului.

69. — In parohiile săteşti cu mai multe' co- 

tune, fiecare cotun îşi are reprezentantul său 

în Consiliu, spre a tace legătură cu populaţia.

70. — In fiecare an se primenesc 1/3 dintre 

membrii aleşi, primii doi ani prin sorţi, iar apoi 

prin vechimea alegerii. — Cei eşiţi din Consi

liu pot fi realeşi.

71. — La şedinţele consiliului parohial iau 

parte, cu vot deliberativ şi administratorii ins- 

tituţiunilor parohiale, când se discută chestiuni 

relative la instituţiile conduse de dânşii. — După 

hotărârea Preşedintelui pot fi invitaţi la şedinţă 

pentru lămuriri persoane pricepute, precum şi 

poporeni a cărui părere ar dori consiliul să o 

aibă.

72. — Toţi membrii consiliului parochial, afară 

de secretari lucrează gratuit. Pentru îndeplinirea 

de însărcinări deosebite, impuse de adunarea 

Parohială, sau consiliu, li se poate horărâ de 

acestea răsplată.



73. — Consiliul Parohial se ocupă cu:

a) Convocarea adunărilor parohiale, pregă

tirea lucrărilor lor, discutarea modului de în

deplinire a hotărârilor lor şi însăşi îndeplinirea.

b) Administrarea afacerilor gospodăreşti ale 

bisericei parohiale, averei şi capitalurilor pa- 

rohiei.

c) Grija pentru sporirea averei bisericei şi 

parohiei.

d) Strângerea dărilor impuse de adunarea 

parohială.

e) Verificarea lunară a sumelor şi scriptelor 

dc cheltueli ale parohiei.

f) Alcătuirea proectelor budgetului şi repar

tizarea sumelor.

g) Cheltuirea după buget şi hotărârea adu

nării parohiale a sumelor încasate.

h) Acordarea de împuterniciri, pentru facerea 

de acte relative la avere şi prezentarea la ju

decată şi în alte locuri în afacerile bisericeşti 

şi ale parohiei şi pentru intentarea de procese 

pe temeiul hotărârii adunării parohiale.

i) Alegerea de persoane pentru conducerea 

instituţiunilor ajutătoare ale parohiei şi prezen

tarea lor spre confirmare la adunare.

j) Alcătuirea listelor poporănilor, care au
• .

drept a participa la adunarea parohială şi o- 

bligaţi a contribui la trebuinţele parohiale.

k) Revizia socotelilor şi instituţiilor ajutătoare

parohiale.

1) Judecarea gradului de nevoie a acelor, care 

cer ajutorul parohiei şi acordarea acestui a- 

jutor.

m) Grija pentru păstrarea şi buna stare a 

bisericei, despre susţinerea bunei orândueli în 

timpul serviciilor divine şi procesiuni, despre 

cimitirul parohial şi îngroparea parohienilor să

raci.

n) Grija pentru instrucţia religioso-morală şi 

educaţia tineretului şi de aproape administrare 

a instituţiilor şcolare bisericeşti parohiale.

o) Alcătuirea şi prezentarea la adunarea pa

rohială a dării de seamă despre activitatea 

consiliului, despre mânuirea banilor şi despre 

starea instituţiilor şi averilor administrate de el.

p) Creearea de cercuri misionare.

q) înfiinţarea de instituţii şi cercuri de bi

nefacere şi instrucţie, de aziluri, case de săraci

şi şcoale înfiinţate de adunarea parohială.
r) Formarea de societăţi de temperanţă.
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s) înfiinţarea de biblioteci, sale de lectură, 

case parohiale.

t) Formarea de cercuri pentru înfrumuseţarea 

bisericei.

u) înfiinţarea de societăţi de ajutor mutual.

v) Formarea cercului parohial pentru incendiu.

z) înjghebarea de şezători şi lecturi religioso- 

morale.

x) înfiinţarea de stupării parohiale.

y) Participarea după invitare, la adunările 

protopopeşti pentru împreuna discutare a acti-
v

vităţii parohiale şi pentru îndrumarea arhipăs- 

torului şi a puterii superioare bisericeşti.

74. — Consiliul Parohial alege din sinul său 

casierul şi secretarul.

Obs. I. — Secretarul poate fi ales dupe hotă

rârea Consiliului şi dintre poporănii, ce nu in

tră în compunerea lui.

Obs. II. — Primind întreţinerea dela parohie, 

secretarul este obligat a ţinea registrul parohial.

75. — In consiliul parohial preşedează de 

drept parohul, ca manuducător spiritual al 

parohiei, iar ajutorul său poate fi ales dintre 

mireni.

76. — Preşedintele convoacă membrii consi

liului la şedinţă, conduce desbaterile, urmăreşte 

îndeplinirea statutului, corespunde, în numele 

consiliului, cu contrasemnarea secretarului sau
m

a casierului, conform cazului şi în genere, su- 

praveghiază ca să se execute hotărârile consi

liului şi cancelaria să fie în regulă.

77. — Casierul primeşte sumele intrate şi 

alte ofrande, ţine scriptele de contabilitate, face 

după hotărârea consiliului operaţiile băneşti şi
%

plăţile, atât în bani cât şi în lucruri, alcătueşte 

darea de seamă anuală, despre mişcarea fondu

rilor casei Parohiale şi în genere, are grije de 

toată partea financiară.

78. — Sumele parohiei mai mari de 200 

ruble, capital şi efecte, se păstrează acolo, unde 

va dispune puterea superioară bisericească.

79. — Secretarul conduce cancelaria şi toată 

corespondenţa parohială, alcătueşte, sub con

ducerea preşedintelui, procesele verbale ale con- 

sil'ului şi pe ale adunării generale parochiale, 

ţine listele parohienilor, participanţi în adună

rile generale. Tot el este obligat a alcătui, sub 

conducerea parohului, darea de seamă despre 

afacerile parohiale.

STATUTUL PENTRU ADMINISTRAREA blStRICH RUSEŞTI
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80. — Membri consiliului parohial au obliga

ţiunile: a) a ajuta întru toate pe preşedinte,— 

preot şi părinte spiritual — întru îndeplinirea 

datoriei sale pastorale şi a conduce, după înţe

legere comună, a consiliului, afacerile încredinţate 

lor: b) a priveghia secţia parohială încredin

ţată lor, c) a se sili să curme, cu mijloacele 

proprii, vrajba şi răutatea dintre poporăni, 'ca 

inadmisibile intr’o comunitate creştină, fără a 

da lucrurile în vileag şi în genere, a se lupta 

cu răul şi a introduce pace, în viaţa familiară 

şi obştească a poporănilor. d) A supraveghia 

tineretul, moralitatea lui şi modul cum îşi pe-
A

tre^e timpul în sărbători, e) a lua măsuri ca
* 4

poporănii să fie feriţi de răspândirea, între ei 

de cărţi, broşuri, foi volante, periculoase, din 

punct de vedere religioso-moral, t) a feri cre

dinţa ortodoxă de învăţături, falşe sectante şi a 

feri pe enoriaşi de instigaţiuni şi viclenia oa

menilor vicioşi şi obscuri, din punct de vedere 

religios.

81. — Consiliul Parohial se convoacă de pre

şedinte, după trebuinţă, sau după cererea a cel 

puţin 1/3 din numărul membrilor lui, în orice
V

caz însă lunar în primele zile ale lunii şi se 

consideră legal constituit, dacă sunt prezenţi 

jumătate din numărul membrilor, între care pre

şedintele şi casierul.

83. — îndatoririle între membri se împart după 

hotărârea consiliului.

83. — Afacerile supuse deliberării colegiale a 

consiliului se hotăresc cu majoritate de voturi. — 

In caz de paritate, votul preşedintelui decide:

84. — Arhiereul eparhial poate inspecta con

siliul parohial, precum şi toate instituţiunile 

parohiale, sau personal, sau prin protoiereu, 

sau prin altă persoană, special însărcinată.

85. — Orice membru al parohiei are dreptul 

a comunica consiliului parohial, personal sau 

înscris, 'propunerile sale despre îmbunătăţiri, sau 

inovaţiuni folositoare în parohie. — Consiliul, 

după discutarea unor astfel de propuneri, ia 

dispoziţiunea corespunzătoare, iar în cazul, că 

cestiunea întrece competenţa - consiliului, se de

feră, spre tranşare, adunării parohiale.

86. — Orice membru a cărui activitate pă

gubeşte averea parohiei din răutate şi inten

ţionat, sau din nepricepere, este răspunzător, 

dupe ordinea stabilită de legi.

87. — In raporturile parohiale şi bisericeşti 

consiliul întrebuinţează pecetea bisericească.

CAP. VIII.

Despre instituţiunile Parohiale.

88. — In fiecare parohie se deschid, după 

hotărârea adunării parohiale şi potrivit cu ne

voile religioso-morale ale parohiei, şcoale, orfe

linate, aziluri pentru săraci, infirmerii, grădini 

de copii, biblioteci, sale de lectură şi alte in- 

stituţiuni.

89. — Instituţiunilor existente, sau din nou
%

înfiinţate din fondurile statului, judeţene, ob

şteşti sau particulare, parohia le poate veni în 

ajutor, după putinţă.

90. — Pentru o mai mare izbândă a scopu

rilor religioso-morale, parochiile vecine ale unei 

eparhii se pot uni, spre a face instituţiuni pa

rohiale comune; administrarea unor astfel de 

instituţiuni se face, dupe acordul consiliilor pa

rohiale respective, cu aprobarea căpeteniei e- 

parhiale
Icon. C. NAZARIE

COMENTARIUL SFINTEI EVANGHELII
/

Tăierea împrejur a lui Iisus. Aducerea Lui la duială. Ea şi este povestită Ia Sf. Luca, îndată după
biserică. Dreptul Simeon. Proorociţa Ana. povestirea de mai nainte a naşterii.

Luca 2, 21—40. Deosebit de aceasta, la 40 zile dela naştere, se în
deplinea rânduiala curăţirii. Şi aceasta ne este po
vestită la Sf. Luca, în înşirare nedezlipită de cea

Introducere. de mai nainte.

Porunca legii evreeşti era ca, după naştere, în ziua Cu acest prilej, se petrec atunci două fapte, cu-
a opta, pruncul să fie tăiat-împrejur şi să i se dea prinse sub numele de întâmpinarea Domnului, care
nume. Şi cu Iisus avea să se urmeze aceiaşi rân- urmează în acelaş şir, tot în povestirea Sfântului
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Luca. Deci de aceste trei părţi ale povestirii avem
ne ocupăm mai la vale, în tâlcuirea stihurilor 21 — 

+*' cap. 2 dela Sf. Luca, singurul care povesteşte 
-espre ele.

11.

Textul. %

2 1. Şi când s’au umplut opt zile, ca sâ-1 

taie pe el împrejur, s’a chemat numele lu i: 
IISUS, care s’a numit de înger mai nainte 
de a se zămisli el în pântece. 22. Şi când 
s’au umplut zilele curăţirii ei, după legea lui 
Moisi, l-au suit pe el în Ierusalim, ca sâ-1 

pună înaintea Domnului, 23. precum este
*»

scris în legea Domnului: toată partea băr
bătească ce deschide pântecele, sfânt Dom
nului se va chema; 24. şi ca sădea jertfă, 
după ceeace s’a zis în legea Domnului, o 
pâreche de turturele sau doi pui de porumb. 
25. Şi iată, era un om în Ierusalim anume 
Simeon, şi omul acela era drept şi temător 
de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui 
Israil şi Duh Sfânt era peste dânsul. 26. Şi 
era lui făgăduit dela Duhul Sfânt să nu 
vadă moartea până ce nu va vedea pe 
Hristosul Domnului. 27. Şi a venit cu Duhul 
în biserică, când au adus înlăuntru părinţii 
pe Iisus pruncul, ca să facă ei după obiceiul 
legii pentru el. 28. Şi acela l-a luat pe 
dânsul în braţele sale şi bine a cuvântat pe 
Dumnezeu şi a z is : 29. Acum slobozeşti 
pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău 
in pace; 30. că văzură ochii mei mântui
rea ta, 31. care o ai gătit înaintea teţei tu
turor noroadelor; 32. Lumină spre desco
perirea neamurilor şi slavă norodului tău 
Israil. 33. Şi erau Iosif şi mama lui mi- 
rându-se de cele ce se grăiau pentru dân
sul. 34. Şi i-a binecuvântat pe dânşii Si
meon, şi a zis către Mariam mama lu i: iată", 
acesta este pus spre căderea şi ridicarea 
multora întru Israil, şi spre semnul căruia 
i se va zice împotrivă. 35. Şi prin însuşi 
sufletul tău va trece sabie, ca să descopere 
dela multe inimi cugetele. 36. Şi era Ana

proorociţa, lata lui Fanuil, din neamul lui 
Asir. Aceasta îmbătrânise în zile multe, care 
trăise cu bărbatul său şapte ani din fecioria 
sa. 37. Şi aceasta a fost văduvă ca la 84 
de ani, care nu se depărta dela biserică, cu 
posturi şi cu rugăciuni slujind lui Dumne

zeu. ziua şi noaptea; 38. Şi aceea într’acel 
ceas venind se mărturisia Domnului şi grăia 
pentru dânsul tuturor celor ce aşteptau mân- 
tuire în Ierusalim. 39. Şi după ce au să
vârşit ei toate după legea Domnului, s’au 
întors în Galileia, în cetatea lor Nazaret. 
40. Iar pruncul creştea şi se întărea cu Du
hul, umplându-se de înţelepciune ; şi darul 
lui Dumnezeu era peste dânsul.

IU.
\

Starea textului.

La stihul 21, textul nostru românesc zice: ca să-l 
taie pe el împrejur. Această citire este caşi în tex
tele N ABFKLRS U,  aproape 100 de cursive, Itala, 
Vulgata, traducerea gotică, coptică. Dar textele 
D E G H M V, foarte multe cursive, apoi traducerea- 
siriacă şi eflopică au: ca să taie împrejur pruncul

%

(to jcaiStov).

La acelaş stih, cuvintele care s’a numit (t6 xXt]dâv) 
sunt date în ti cu vb Xe/d̂ v, care însă dau aceiaş în
semnare, fiindcă unul vine dela XI?» — zic, numesc, 
chem, şi altul dela xaXăto — numesc, chem.

Amândouă aceste deosebiri nu schimbă cu nimic 
înţelesul. La stihul 22 însă, găsim o deosebire care 
înseamnă şi o schimbare de înţeles. Citirea din tex
tul nostru: zilele curăţirii ei e acea care se găseşte 
în cele mai puţine manuscripte. Cele mai multe şi 
mai însemnate, precum & A B L R şi o mulţime de 
traduceri au: zilele curăţirii lor (ak&v). In acest caz, 
ar trebui să le înţelegem ca resfrângându-se la Iosif 
şi Maria sau la Maria şi Iisus. Vom vedea cum tre
buie să judecăm în această chestiune când vom ajunge 
Ia tâlcuirea fiecărui stih în parte. Sunt, apoi, şi texte 
care au: în zilele curăţirii lui (ataoo).

La stihul 25, nu e o mare deosebire că în unele 
texte citim s6Xa6̂ c, în altele înţelesul e acelaş.

Tot acolo, iar nu e mare deosebire că în unele 
texte citim aşezate în alt şir cuvintele şi Duh Sfânt 
era peste dânsul (itve5[ia tjv în’ abvdv—rjv irvs0;j.a
ijLOV Iu’ aotov).

La stihul 26, câteva texte au Hristos Domnul 
(xupiov) în loc de Hristosul Domnului (xopioo), cum e 
în cele mai multe, şi în al nostru.

La stihul 28, codicii K B L şi altele au numai braţe 
în loc de braţele sale (a&toO), cum e la noi.
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Nici acestea nu sunt deosebiri esenţiale.

O deosebire mai mare avem în stihul 33. Pe când 

codicii A E O H K M, cum şi alţi codici, atât majus

culi, cât şi minusculi, şi apoi cei mai mulţi codici la

tini, gotici şi siriaci au forma: Iosif şi mama liii, pe 

care o avem şi în textul nostru românesc; codicii X 

B D L, unele texte cursive, Vulgata, textele coptice, 

etiopice, armeneşti au forma: tatăl şi mama lui.
Care e citirea adevărată? *

Forma cu Iosif, în loc de tatăl, este arătată ca fiind 

o schimbare pricinuită de o socotinţă dogmatică, 

anume de a nu lăsa să străbată cugetarea că Iisus 

ar avea un tată pământesc. E adevărat că această 

cugetare nu se vede urmărită pretutindenea, pentru 

că ceva mai la vale (stihul 41) găsim cuvântul tată, 
înţeles'despre Iosif şi lăsat fără nicio schimbare. Cu 

toate acestea, întrucât textele cele mai vechi au for

ma tată şi nu Iosif, Godet se rosteşte că forma 

aceasta trebuie să fie cea primitivă.

Nu e nici o pagubă să primim şi noi această pă

rere, pentrucă întrebuinţarea cuvântului tată, cu res

trângerea către Iosif, am văzuf că nu înlătură de loc 

cugetarea despre lipsa unui tată pământesc cu pri

vire la Hristos. E o întrebuinţare care priveşte nu

mai chemarea lui Iosif de a fi ocrotitor al lui Iisus, 

cu drepturile de tată pe care i le da legea.

La stihul 37, unele texte au citirea: şi a fost vă
duvă ca la (<S>?) 8A da ani, cum e şi în textul nostru 

românesc; alte texte însă, precum N A B  L E, adică 

cele mai însemnate, au citirea : până la (iw?) 84 de 
ani, adică, după ce a trăit şapte ani cu bărbatul său, 

apoi a stat în văduvie neştirbită, şi era atunci în 

vârsta de 84 de ani, de când trăia astfel. Deci nu 

avem înţelesul că era văduvă de 84 de ani, cum s’ar 

putea zice după citirea întâia, ci că la vârsta de 84 

de ani era văduvă. Citirea aceasta din urmă e cea 

recunoscută de comentatori ca mai sigură.

In acelaş stih, codicele 8  are cuvântul 70, în loc 

de-80, cum e în celelalte toate.

La stihul 38 citim: se mărturisea Domnului. Citi

rea aceasta se găseşte în multe manuscripte de a 

doua mână.- Cele mai însemnate însă au citirea se 

mărturisea lui Dumnezeu,— se înţelege chestiune fără 

mare însemnătate pentru înţeles.

Tot acolo, citim: mântuire în Ierusalim, după texte 

mai puţin însemnate, pe când cele mai însemnate ca: 

X B au: mântuirea Ierusalimului (X60pa>otv 'IspooaaXrjij.). 
Totuşi, citirea dintâi, care e a noastră, are apărători 

însemnaţi, precum Hofmann. Intre amândouă este o 

uşoară deosebire de înţeles: 1. Mântuirea celor ce o 

aşteaptă în Ierusalim, sau 2. Mântuirea Ierusalimului, 

privind Ierusalimul ca cuprindere a adevăraţilor cre

dincioşi.

La stihul 40, textul nostru, potrivit cu ce se* gă

seşte în codicile A şi unele minuscule, are: creştea 
cu Duhul, pe când acel cu Duhul nu se găseşte în 

N A B*B D L.
I

Acestea sunt deosebirile cele mai de seamă în ce

priveşte textul acestei bucăţi, fără a pomeni de deo

sebiri mai mici, precum ItăXsasv şi IrăXe'iav (stihul 39);

îtâvta şi #itavta (tot acolo); e~S'3TpS'i>av şi OTtlatpŝ av 

(tot acolo); ooţpta şi oocptac (st. 40).

• IV.

Tâlcuirea textului.

2i Şi când s’au umplnt opt zile, ca să-l taie 
pe el împrejur, s’a chemat numele lu i: IISUS, 
care s’a numit de înger mai nainte de a se 
zămisli el în pântece. — 1. Iisus a venit în iume 

pentru mântuirea oamenilor păcătoşi. De aceia, tre

buia să ia chipul lor, pentrucă, făcându-se ca unul 

dintr’înşii (numai fără păcat), să păşească în local 

lor şi în numele lor, la săvârşirea faptei, prin care 

trebuia să vie mântuirea. Pentru aceasta El a luat 

înfăţişarea acestor oameni, şi fiindcă lucrarea Sa avea 

să se îndeplinească îji sânul poporului evreiesc, El 

s’a supus actului prin care trebuia să treacă orice 

Evreu, adică să se supuie tăierii-împrejur.

După cum spune Sf. t'avel, Iisus Hristos s’a de
şertat pe sine (şi-a acoperit strălucirea dumnezeească), 

chip de rob luând, întru asemănarea omenilor făcân
du-se (Filipeni) 2, 7), şi tot el, în epist. către Evrei 

(2, 17): dator era întru toate a se asemăna fraţilor... 

ca să curăţească păcatele norodului. Deci aşa înţe

lege şi Sf. Pavel: Domnul Hristos s’a înjosit pe Sine, 

a luat chipul însuşirii omeneşti, pentrucă din această 

stare scoborâtă să săvârşească mântuirea omului, 

fiind el însuşi ca unul dintre noi.

Iisus Hristos şi-a ales cuprinsul poporului evreiesc 

ca scenă a lumii, de unde să lucreze mântuirea. De 

aceia trebuia să se facă c» unul din sânul lui. Dar 

felul de a fi al unui Evreu era de a j i  tăiat împrejur 

(Facerea 17, 13). De aceia şi Iisus trebuia să se taie 

împrejur.

Supunându-se acestei ceremonii, Hristos S’a umilit, 

fiindcă ea cuprinde înştiinţarea că omul trebuie să 

taie ceva din fiinţa sa sufletească şi să se facă prin 

aceasta vrednic de Făcătorul său. Acestea sunt p f- 

tele păcătoase care trebuiesc alungate din inimă. 

Tăierea-împrejur trebuia să fie un simbol al acestei 

munci, pe care omul trebuia s’o săvârşească asupra 

sa. Ea însă era de prisos pentru Hristos care, fiind

fără păcat, nu avea nevoie de nictun semn, prin care
i  .

să i se arate nevoia luptei împotriva păcatului. Intru 

cât însă a primit acest semn, e o dovadă că s’a umilit 

pentru noi oamenii şi s’a făcut asemenea nouă, pen- 

truca mai uşor să-L simţim ca unul din ai noştri şi 

să-I urmăm.

2. Tăierea-împrejur a fost rânduită de Dumnezeu, 

când i-a poruncit lui Avraam să aibă aceasta în sânul 

poporului evreiesc ca legământ între ei şi Dumnezeu. 

Ea se făcea în ziua a opta (Facerea 17, 12)* De aceia 

şi despre Domnul Hristos citim: şi când s’au umplut 
opt zile, ca să-l taie pe el împrejur...
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Aceste opt zile trebuie să le înţelegem ca trecere 
ae şapte zile, iar a opta fiind în curs. La Evrei, ziua 
începută era socotită ca şi o zi plină. Deci opt zile 
iTiplinite nu înseamnă opt zile în care şi a opta a 
trecut şi ne aflăm în a noua.

Socotind dela 25 Decembre, ziua naşterii Domnu- 
’ai, ziua de 1 Ianuarie, care e a tăierii-împrejur, e 
:xmai a opta zi.

In textul românesc n’ar mai trebui zis pe viitor 
iau umplut opt zile, ci s’au împlinit opt zile. Ros
tirea s’au umplut are un înţeles prea material şi care 
2u se potriveşte aici cu privire la timp.

3. După" cele citite în povestirea despre tăierea- 
fnprejur a Sfântului Ioan Botezătorul, înţelegem că 
această lucrare se făcea în casa unde se aflau pă
rinţii noului-născut. Deci pentru Iisus Hristos, ea a 
trebuit să se facă în peşteră sau în vreo casă din 
Betleem, în care se vor fi aşezat Iosif cu Măria 

-upă ce se va mai fi rărit lumea din oraş.
După cum citim în Talmud (tratatul Tosefta, Ki- 

duşim, 30), tatăl era acel care îndeplinea ceremonia, 
fcisif, capul legiuit al Sfintei Familii, avea să o săvâr
şească în această împrejurare. Ea se făcea cu o pea- 
rrâ ascuţită, în faţa a 10 martori. Ceice o săvârşea 
rostea rugăciunea: «Binecuvântat fie Domnul Dum- 
aezeul nostru, care a sfinţit pe iubitul său din pân
tecele mamei sale; care a pus pe trupul lui pecetea 
tê ii, care a însemnat pe fiii săi cu semnul Iegămân- 
î-ilui celui sfânt, ca să poată primi binecuvântările 
făgăduite lui Avraam părintele nostru». La această 
mgăciune, cei de faţă răspundeau cu cuvintele psal
mului 64,4. Cu această împrejurare, se punea şi nu- 
sele copilului. De aceia şi evanghelistul leagă de ea 
punerea numelui lui Iisus. Toată ceremonia se ispră
vea cu un ospăţ familiar.

22. Şi când s’au umplut zilele curăţirii ei, după 
legea lui Moisi, l-au suit pe el In Ierusalim, ca 
•fc-1 pună înaintea Domnului, 23. precum este 
acris In legea Domnului: toată partea bărbă
tească ce deschide pântecele, sf&nt Domnului 
se va chema; 24. şi ca să dea jertfă, după ceea 
cc s’a zis în legea Domnului, o pereche de tur
turele, sau doi pui de porumb.— 1. După tăierea- 
imprejur, urmau mai multe datorii religioase, pe care 
trebuiau să le împlinească părinţii celui născut. Una 
era datoria curăţirii mamei, alta era rescumpărarea 
pruncului dela slujba lui Dumnezeu, aducând jertfă 
pentru cea dintăi şi preţ de rescumpărare pentru a 
doua, dacă era vorba de un nou-născut. Pentru amân- 
ouă trebuia să se înfăţişeze la templul din Ierusa- 
m. Despre toate acestea e vorba în cele trei stihuri 
semnate aici.
După legea lui Moisi (Levitic 12, 2-8), femeia care 
tea intra în starea necurăţiei. Această stare ţinea 

pte ‘zile, dacă pruncul era băiat, i*r apoi urmau 
t« 33 de zile, în care lehuza trebuia să stea în casă,
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să nu se atingă de nimic sfânt şi să nu intre în tem
plu. Dacă cel născut era fată, acest timp trebuia so
cotit îndoit.

Deci despre această vreme e vorba în cuvintele de 
mai sus şi când s’au umplut zilele curăţirii ei. Fiind
că cel născut din Sf. Fecioară era. de parte bărbă
tească, trebuia ţinută regula curăţirii socotind şapte 
şi apoi alte 33 de zile, cu totul 40 de zile.

După aceasta, urma aşezarea din nou în starea cu- 
răţiei, care se făcea prin jertfe aduse la templul din 
Ierusalim. Deci Sf. Fecioară trebuia să vie cu prun- 
cui la Ierusalim în scopul acesta.

Jertfa care trebuia adusă era un miel de un an ca 
ardere de tot şi o turturică sau un pui de porumb 
ca jertfă pentru păcat. Dacă însă oamenii erau prea 
săraci, era destul să aducă două turturele sau doi * $

pui de porumb, unul ca ardere de tot şi altul ca 
jertfă pentru păcat.

Din faptul că evanghelistul spune că Sf. Fecioară 
avea să aducă jertfă o păreche de turturele sau doi 
pui de porumb, urmează că ea şi Iosif erau oameni 
săraci.

2. Ne întrebăm acum: Pentru ce de fiecare naştere 
să fie lipită şi necurăţia?

Răspundem că, dela păcatul original încoace, naş
terea cuprinde totdeauna ceva necurat şi păcătos, 
care trebuie ispăşit. Raţiunea este că naşterea se ur
zeşte din pofta trupului.

v

3. Mulţi se pot întreba însă: Pentru care pricină 
Sf. Fecioară trebuia să aducă jertfă de curăţire? Ea 
a fost curată înainte şi curată după aceia. Naşterea 
ei nu a fost naşterea firească, din pofta trupului, nici 
din poftă bărbătească, ci dela Dumnezeu, cum spune

% •

Sf. Evanghelist Ioan (1, 13). Atunci pentru ce o jertfă 
care să curăţe unde nu era nimic de curăţit?

Răspundem: După cum Domnul Hristos s’a supus 
tăierii-împrejur, fără să aibă trebuinţă de ea, din umi- 
linţă şi pentru a împlini legea care încă era în fiinţă, 
până avea să statornicească El legea Sa, tot aşa şi 
Sf. Fecioară, ca o fiică ascultătoare, stă supusă şi 
ţine toate orânduirile legii. Afară de aceasta, taina 
întrupării era ceva ascuns. Deci după cum Domnul 
Hristos spune Sfântului Ioan la botez: lasă acum, că 
aşa se cuvine să împlinim toată dreptatea, (Matei 3, 
15), adică să împlinim tot ceiace trebuinţa cere pen- 
tru, clipa de acum, aşa şi Sf. Fecioară trebuia să ur
meze nişte rituri sfinte. Neurmarea lor ar fi pricinuit 
nelinişte şi turburare, ca o lepădare dela lege. De 
aceia, până să se ştie taina întrupării, trebuiau urmate 
riturile în fiinţă; până la înţelegerea de mai târziu, că
aici e vorba de lucrul lui Dumnezeu, care nu ar.fi. 
avut nevoie de cele rânduite pentru neputinţa oame
nilor, trebuia să se urmeze datina veche. Trebuia sâ

V

se facă aşa, pentru a răspunde trebuinţei clipei de 
«a împlini toată dreptatea».

4. Dacă rămânem la cuvintele din textul nostru
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românesc: zilele curăţirii ei, nu avem nevoie să venim 

cu o lămurire, care trebuie, dacă ne uităm şi la alte 

texte. In adevăr, în alte texte citim: zilele curăţirii 
lor, şi atunci ne putem întreba: curăţirea căror lor, 
căci numai Sf. Fecioară născuse? Unii au s’au gân

dit dacă nu cumva ar fi vorba de curăţirea Măriei şi 

a lui Iisus. Dar de curăţirea pruncului nu putea fi 

vorba cu niciun chip. O asemenea curăţire nu se 

afla în legea evreiască. Atunci?

Am putea să trecem peste această nedumerire şi 

să rămânem la textul nostru, care vorbeşte de curăţi

rea ei. Dar toţi comentatorii declară ca exactă citi

rea în zilele curăţirii lor, ca cea mai veche, şi mai 

bine documentată prin codicii Noului Test. In acea

stă împrejurare, nu putem trece fără a aduce lămu

rirea de trebuinţă. Ne mărginim însă a aduce numai

lămurirea îndestulătoare a lui Godet.
E vorba de curăţirea Sfintei Fecioare şi a lui Iosif. 

Despre o stare de necurăţie a lui Iosif însă, nu se 

poate vorbi. Cu toate acestea trebuie să înţelegem 

că de el este vorba, întru cât, dacă nu poate fi vorba 

de o necurăţie a Iui, dar apăsa şi asupra lui datoria 

de a lua măsuri pentru înlăturarea stării legale de 

necurăţie în care se afla Sf. Fecioară, după socoteala 

din afară a legii, nu în chip real. Ca să înlăture acea

stă stare, trebuia să se mişte şi el, drept cap al

familiei. Dacă ritul nu s’ar fi îndeplinit, Sf. Iosif ar 

fi fost vinovat şi el şi răspunzător pentru neurmar ea 

legii împreună cu Sf. Fecioară, aşa că starea necură- 

t:ei îi privea pe amândoi, pe unul într’un fel, pe al

tul în alt fel1).

5. Acum, venind Ia partea din urmă a acestor trei 

stihuri, găsim că î i  ele e vorba de a doua lucrare 

pe care trebuiau s’o îndeplinească Iosif şi Maria, 

anume de aducerea pruncului Iisus la Ierusalim şi în

făţişarea lui înaintea Domnului.

Şi aceasta era o rânduială veche, poruncită de lege, 

privitoare la toţi întâi-născuţii de parte bărbătea- 

scâ Izvorul ei se găseşte în una din plăgile cu care 

Dumnezeu a izbit Egiptul şi anume omorârea tutu

ror întâilor-născuţi ai oamenilor şi ai dobitoacelor. 

Copiii Evreilor au fost cruţaţi de aceasta, dar, în 

schimb, Dumnezeu a zis: aceştia sunt ai mei. Scă

paţi de Dânsul dela o ucidere care trebuia să atingă 

pe tot îmtâiul-născut, ei intrau în chip deosebit în 

stăpânirea lui Dumnezeu ca proprietate a Lui. Astfel 

citim noi în cartea Numerilor 8,17: Al meu este tot 
cel întăi-născut între fiii lui Israil, dela om până la 
dobitoc, în ziua în care am omorât pe tot cel întâi- 
născut în pământul Eghipetului, i-am sfinţit pe ei mie.

Cuvintele acestea din urmă: i-am sfinţit pe ei mie 
sau cele din stihurile pe care le tâlcuim: sfânt Dom
nului se va chema, aceasta înseamnă, că întâii-năs- 

cuţi sunt cu totul proprietatea lui Dumnezei. Cuvântul 

sfânt, la început, însemna şi el pus la o parte, păs

trat, pus deosebit de altceva. Deci sfânt Domnului

’) Vezi Godet, Op. cit. p. 186.

se va chema este tot una cu a spune: se va socoti 

ca rezervat pentru Dumnezeu.

De aici ar fi urmat însă că acei copii nu mai sunt 

ai părinţilor lor, ci trec în slujba Domnului. Dar Dum

nezeu şi-a ales o tagmă anumită dintre fiii lui Israil, 

pentru slujba lui: pe fiii lui Levi. De aceia Legea sta

torniceşte altă rânduială pentru cei întâi-născuţi: Ei 

rămân în grija părinţilor lor, dar pentru aceasta vor 

plăti o dare cu care sunt rescumpăraţi din starea de 

proprietate deosebită a Iui Dumnezeu.

Porunca însă, prin care s’a aşezat această rânduială 

n’a lăsat să se uite o clipă că izvorul acestei întregi 

aşezări este cruţarea fiilor lui Israil în pământul Egip- 

tului. De aceia citim în Eşirea 13, unde este dată 

porunca lui Dumnezeu către Moisi de a rescumpăra 

pe cei întâi-născuţi ai Evreilor: Iar de te va întreba 
feciorul tău: ce este aceasta ? vei zice lui: cu mână 
tare ne-a scos Dumnezeu din pământul Eghipetului 
şi din ţara robiei (stihul 14). Deci cum se vede, res- 

cumpărarea întâilor-născuţi este strâns legată de amin

tirea celor suferite de Evrei în Egipt.

Şi întărind această lămurire, adaogă în stihul care 

urmează (15): Iar când, s’a îndărătnicit pre Faraon 
şi nu vrea să ne lase pre noi, a ucis pe tot cel în
tăi-născut în pământul Eghipetului, dela cei întâi- 
născuţi ai oamenilor, până la cei întâi-născuţi ai do- 
bitoacelor. Pentru aceia eu jertfesc Domnului toată 
partea bărbătească ce deschide pântecele, şi pre tot 
cel întâi-născut al fiilor mei voi rescumpăra. 16. Şi 
va fi spre semn în mâna ta şi nemişcat înaintea ochi
lor tăi, pentrucă cu mână tare te-a scos Domnul din 
Eghipet.

Cum se vede din toate acestea, însăşi porunca legii 

pune temeiul acestei rînduieli a lui Dumnezeu în cele 

întâmplate în Egipt cu poporul evreiesc.

Legea aceasta pusă de Dumnezeu a rămas lege veş

nică, fiindcă, între privilegiile date de Dumnezeu fiilor 

lui Levi, citim în cartea Numerilor 18 şi pe acela ca 

să se folosească ei de darurile aduse pentru rescum- 

părarea întâilor-născuţi (stih. 14 şi urm.). In acel capi

tul, stihul 8, citim: toate cele sfinţite mie dela fiii lui 
Israil ţi-am dat pentru cinul tău, şi fiilor tăi după 
tine, lege veşnică.

Această lege veşnică o îndeplineau acum Iosif şi 

Maria aducând pe Iisus la templu. Tot ea hotăra şi 

suma care trebuia plătită ca rescumpărare: 5 sicii. 

Despre valoarea acestui ban citim următoarele în Jan- 
ssens-Morandi:

„Greutatea unui siclu era de patru drahme atice 

sau a unei semiuncii romane, fiindcă opt astfel de drah

me făceau o uncie romană întreagă. Că atâta era 

greutatea unui siclu evreiesc, se vede din Matei 17,

23, unde didrahma sau drahma duplă se numeşte 
valoarea unei jumătăţi de siclu, pe care Evreii îl plă

teau în fiecare an pentru cheltuielile cortului sau ale 

templului (Eşirea 30, 13). Pe de altă parte, Iosif Fla- 

viu spune: „siclul Evreilor cuprinde patru drahme 

atice (Antic ită file, cartea 3, c. 9); iar Ieronim zice şi
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el: „siclul este tot una cu statirul şi are patru drah

me (Comentariul lui la Ezechiil c. 4; vezi şi coment. 

la Matei'. Aceasta face 13‘/2 grame.

nSeptuaginta traduce uneori pe evreiescul sekel 
sau siclu cu SiSpayjiov, didrachmum sau două drahme, 

iar Evreul Filon socoteşte o jumătate de siclu deo

potrivă cu o drahmă, fiindcă, după cum spune Varo- 

~ie, drahma întrebuinţată în Alexandria Egiptului cu

prindea două trabme atice (Varone, cartea 4, delin-
gua latina). 
Filon, care 

numele drahmei 

suie preţul u

ucătorii Septuagintei însă, caşi 

în Alexandria, ,au întrebuinţat 

xandrine, pentru a arăta la cât se 

•iclu “ ‘).

După 'Cursul banilor din vremea noastră, socotind 

după preţurile care erau înaintea războiului, un siclu 

de argint preţuia în mijlociu patru lei. Deci 5 sici 

făceau 20 de lei.

25. Şi iată, era un om in Ierusalim anume 
Simeon şi omul acela era drept şi temător de 
Dumnezeu, aştept&nd mângâierea lui Israil şi 
Duh Si&nt era peste dânsul. 26. Şi era lui fă
găduit dela Duhul Sfânt să nu vadă moartea 
până ce va vedea pe Hristosul Domnului.—1
Cu prilejul venirii lui Iosif şi Maria cu pruncul la 

Ierusalim, s’au petrecut două lucruri însemnate, care 

iu  se găsesc povestite decât la Sf. Luca. Ele se află 

cuprinse în aceste două stihuri şijjurmătoarele. Este 

cea întâi împrejurare, când Iisus este cunoscut şi 

vestit ca Mesia, după eşirea sa din Betleem. Şi pe 

când curăţirea Măriei cu aducerea pruncului la templu 

împreună cu jertfele care trebuiau să le însoţească 

sunt numai anttntite şl cu unele părţi numai subîn

ţelese, mărturisirea dreptului Simeon este arătată cu 

'nulte amănunte.

2. Dar cine era acest Simeon?

Nu se poate răspunde nimic. Toate părerile date 

sunt numai închipuiri, ajutate numai de împrejurarea 

că numele de Simeon eia prea răspândit la Evrei, 

şi de aceia orice Simeon mai de vază din vremea apro

piată de aceasta e socotit ca fiind însuşi acest bătrân»

Alteori se ia un amănunt din toată această întâl-

- re la templu şi se scot din el încheieri despre per

sana lui Simeon. Astfel, din împrejurarea că el a 

'necuvântat pe Maria şi pruncul, se caută îndrep- 

:âţire pentru cugetarea că Simeon era preot Aşa au 

-rezut Sf. Atanasie, Sf. Ciril al Ierusalimului, Sf. 
Epifaniu, Vincenţiu Lirineanul şi alţi scriitori apu

seni după vrenţea lor. Cu toate acestea scriitori ca 

~a.ofilact, Eftiniie ZlgtHnul şi alţii nu dau dreptate

estei păreri. Ei sptta că Simeon a binecuvântat că

trân, nu ca preot1).

Nici părerea că Sim«»H ar fi fost chiar arhiereu sau 

bărbat de mare însemnătate religioasă între Evrei

. se poate sprijini cu nimic. Fillion spune cu drep

tate că Luca n’ar fi putut scrie despre un arhiereu 

numai cuvintele «omul acela»2).

Se pomeneşte în vremea aceia de un Rabi Simeon> 
fiul vestitului rabin Hillel şi tatăl lui Gamaliil, cel 

din vremea Sfinţilor Apostoli. Acest Rabi Simeon 

ajunge a fi mai-marele sinedriului la anul 13 după 

Hr. Insă A. Lapide spune că urmaşii şi ucenicii (căr

turarii şi fariseii lui Hillel erau protivnici Mântuito

rului şi deci urmează că nu între dânşii putem căuta 

pe vreunul care să-l mărturisească în chip atât de viu8).

Că Simeon cel drept nu putea fi însuşi acel rabin, 

o spune şi Bisping, sprijinit pe temeiul că dreptul 

Simeon, de care ni se vorbeşte în evanghelie, era un 

om prea bătrân şi care nu mai aştepta decât odihna 

somnului de veci, pe când mai-marele sinedriului de 

mai târziu, era pe atunci în deplina desfăşurare a 

puterii lui.

Atunci cine putea fi acest Simeon ? şi cum un om 

care nu ar fi avut nicio chemare în mijlocul poporu

lui, ar fi putut păşi astfel, ca la îndeplinirea unui act 

public? Căci deşi este vorbi aici numai de mângâie

rea sa personală, cu toate acestea găsim aici o sim

ţire care dela el însuşi se revarsă şi cuprinde întrea

ga stare a Israilului.

Fără a putea da la aceasta vreun răspuns pe temei 

istoric, ţinem totuşi să dăm frumoasa cugetare a lui 

Godet: «In vremurile de degenerare spirituală, când 

clerul oficial nu mai cultivă decât forma, spiritul se
*

retrage în adâncimile comunităţii religioase şi-şi plă

mădeşte organe, peste cele oficiale, adeseori din pă

turile cele mai de jos. Simeon şi Ana. sunt înfăţişă- 

torii acestei preoţii spontane».4) Prin urmare aici 

avem a face cu Iisraeliţi în care sufla viu Duhul lui

Dumnezeu şi care, din pricina aceasta, îmbrăţişau în 

simţirea lor, întreaga stare a Israilului.

Cugetarea lui Godet este foarte adâncă şi ne duce 

pe noi la un întreg şir de cugetări despre raportul 

dintre preoţie şi profetism; dintre religiunea oficială 

şi cea reală; dintre spiritul religios şi înfăţişarea lu1 

tradiţională prin preoţi. Acesta este un întreg capitul 

de filozofiie religioasă şi care se poate urmări în tot 

şirul istoriei religiunilor, mai cu seamă în religiuriile 

superioare. Intre preoţie şi profetism nu este un pa

ralelism deplin, ba încă de multe ori profetismul este 

un protest împotriva formalismului gol în care pot 

cădea unele religiuni oficiale (cum era la Evrei) sau, 

în împrejurări mai blânde, este un adaos, faţă de re

ligiunea oficială, care nu-şi dă silinţa să fie însoţită 

de duhul religios, care suflă în religiuni la începutul lor.

Dar acesta e un capitul prea lung, care se poate 

trata în chip deosebit, în desfăşurări foarte bogate, 

în care intră şi chestiunea raportului dintre religiune 

şi teologie, aşa că nu putem încărca acest comenta

riu cu un capitul întreg din altă materie, oricât ar 

fi el de frumos şi de interesant.

Hermeneutica sacra. Tiirin 1923, ed. 4, p. 370—871. 
Vezi A. Lapide, Commtntaria în quatuor Bvangeîia, 

Mar cum et Ltteam, ed 3 Turin 1932, p. 186.
tom. 3

Op. cit. p., 76. 
•) Op. cit., p, 186.
*) Op. d t, p, 187,
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3. Sf. Luca spune despre Simeon că era drept şi 
temător-de-Dumnezeu. Prin aceasta se arată că viaţa 
lui era după toate poruncile legii. Starea omului drept 
este a acelui care-şi rânduieşte viaţa sa după porun
cile lui Dumnezeu, merge în linie dreaptă alăturea de 
ele, şi aceasta fi dă numirea de starea dreptăţii. Prin 
cuvintele temător-de-Dumnezeu, se arată încă ceva şi 
mai mult: că în fiinţa lui găsim nu numai o îndepli
nire formală a poruncilor legii, atât cât s’ar cere, ci 
întreaga lui fiinţă ia parte Ia aceasta. Nu numai după 
slovă le îndeplineşte, ci şi după tot cuprinsul lor. El 
îndeplinea toată voia lui Dumnezeu, aşa că cuvintele 
de temătpr-de-Dumnezeu slujesc ca întregire pe lângă 
cuvântul de drept. Deşi, după înţelesul lui deplin, şi 
cuvântul de drept ar fi fost pe ajuns, fiindcă e vorba 
de împlinirea poruncilor Domnului. Dar pentru a spune 
totul şi a înlătura ori-ce chip de a gândi altfel, Sf- 
Luca simte nevoia să adaoge şi pe temător-de-Dum- 
nezeu, peniruca să se înţeleagă bine că întreaga fiinţă 
a lui Simeon era închinată lui Dumnezeu şi urma în
tru toate voile Lui.

Cuvântul de temător-de-Dumnezeu răspunde cuvân
tului din textul grecesc de ebXcL̂ s, Pe e6Xa6̂ ţ însă 
numai în chip depărtat il putem tradyce pe române
şte cu temător-de-Dumnezeu, fiindcă el vine dela cu
noscutele cuvinte eo şi Xa[i,6ăva> adică: iau bine. Din 
aceste cuvinte ajungem la adjectivul e6Xa6̂ ţ, care în
seamnă: celce ia bine, adică ia bine un lucru, umblă 
cu griji, cu el. Fiind vorba de lucrurile duhovniceşti 
înseamnă că umblă b'ne cu darurile lui Dumnezeu, e , 
cu grijă de ele. Aceasta e însă stareaLomului cucernic, 
aşa că mai deadreptul am fi tradus pe cu
cucernic. Dar într’un înţeles mai întins, tot acolo ajun
gem şi cu temător-de-Dumnezeu. Deci merge şi acea
stă traducere, care la început pare cam depărtată de 
înţelesul cuvântului eâXaS-ijs.

S

4. Cuvintele de aşteptând mângâierea lui Israil 
rostesc în formă abstractă ceiace în concret s’ar fi 
putut spune: aşteptând pe Mângâietorul lui Israil, adică 
pe Mesia. Acesta e chipul de vorbire care se cheamă 
metonimie, adică strămutarea cugetării dintr’o numire 
în alta.

Cuvântul de Mângâietorul, pe care în teologia creş
tină îl întrebuinţăm pentru Duhul Sfânt, potrivit cu-

^ «

vântului Mântuitorului dela Ioan 15, 26, în teologia 
răbinică se întrebuinţa pentru Mesia. Cuvântul mena- 
hem al lor însemna mângâietorul, şi însuşi Mântui
torul Hristos întrebuinţează, ca resfrângându-se asu
pra Iui, proorocia lui Isaia, în care citim, între che
mările lui Mesia, şi pe acea de a mângâia pe toţi cei- 
ce plâng (Isaia 61, 2). In locul dela Sf. Luca (4, 18), 
din care vedem că Mântuitorul arată această proo- 
rocie ca vorbind despre El, este arătat numai înce
putul ei. Dar căutând-o întreagă în Isaia, vedem că 
între chemările lui Mesia este şi aceia de a mângâia. 
De aci se vede că numirea de mângâierea lui Israil în 
fapt ne vorbeşte despre celce va aduce această mân
gâiere.

%

#

5. Cuvihtele de şi Duh Sfânt era peste dânsul sunt 
puse pentru a arăta că cele ce vor urma mai la vale 
nu vor izvorâ dintr’o inspiraţiune de o clipă, ci că 
Duhul Sfânt neîncetat era cu dânsul, «încât el să se 
pară nu atât ca om pământesc, ci ceresc şi dumne- 
zeesc, şi de aceia şi mărturia lui despre Hristos să 
fie neclintită şi mai presus de orice altă socotinţă»1).

s^6. Stihul 26, în care se spune pă Duhul Sfânt 
făgăduise lui Simeon că nu va ved^jnoarte (nu va 
muri) până ce nu va vedea pe HrisJ^^este deplin în
ţeles şi nu avem în el vreo probl_qfa3 «£are să ne che
me să ne oprim mai îndelung asujflfc^-, El ne vor
beşte de privilegiul deosebit pe avut Simeon
de a vedea pe Mesia, împotriva legilor fireşti ale 
vieţii şi morţii, şi- deci ce bărbat de mare sfinţenie 
trebuie să fi fost el, dacă Sf. Duh i-a făgăduit lui 
aceasta.

Nu putem şti în ce chip s’a încredinţat el despre 
acest dar dela Dumnezeu, dacă prin vis sau altfel.

Cuvintele de Hristosul Domnului arată că cel pe 
care-L va vedea Simeon va fi însuşi Mesia cel făgă
duit de Dumnezeu şi care vine dela Tatăl.

27. Şi a venit cu Duhul în biserică, când au 
adus înăuntru părinţii pe lisus pruncul, ca să 
Iacă după obiceiul legii pentru el. 28- Şi acela 
l-a luat pe dânsul în braţele sale şi bine a cu
vântat pe Dumnezeu şi a zis:—1. Cuvintele şi a 
venit cu Duhul în biserică arată că Simeon a venit 
la templul din Ierusalim, împins de puterea Duhului 
Sfânt, tocmai atunci când şi Iosif şi Maria au venit 
cu pruncul acolo ca să-şi îndeplinească datoriile ho
tărâte de Lege, de care am pomenit la stihurile de 
mai nainte. Şi după cum Duhul l-a pornit să vie în 
clipa aceasta, tot dela El a înţeles că, între alţi copii, 
care vor mai fi fost aduşi atunci, numai acel al Mă
riei era cel aşteptat.

*

2; De oarece Simeon a putut lua în braţe pruncul 
acolo unde El fusese adus pentru a fi înfăţişat preo
tului, înseamnă că se îndeplinise mai întâi ritul curăţirii 
Sfintei Fecioare, fără de care ea n’ar fi putut intra 
în cuprinsul templului. Această curăţire se făcea Ia 
poarta zisă a lui Nicanor, unde preotul aştepta pe 
femeile care veneau la curăţire. Poarta aceasta se 
afla în partea de răsărit şi fcra cea mai însemnată in
trare prin care se ajungea în curtea femeilor. Deci 
şi Sf. Fecioară la poarta aceasta a trebuit să urmeze 
rânduiala curăţirii, iar după aceasta fi putut intra în 
curtea femeilor, pentru a continua.^n ea rânduiala 
de a înfăţişa pruncul înaintea’ preafltH|fe La această a 
doua parte a ritului, când Sf.:ffcgigaNlpăşea să în
deplinească cele poruncite ş£ pSnrS#̂ adeastă împre
jurare, ea a fost întimpinată de dreptul Simeon.

Fapta lui Simeon, de a lua 1»-•braţe pruncul, a pu
tut să umple de uimire pe pări%\Tn adevăr, ea era

. r

*) A Lapidc, Op. cit., p. 186.
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ceva neobişnuit, care nu intra în îndeplinirea rându

ielii. Dar nici nu înlătura rânduiala. Preotul a putut 

să-şi urmeze apoi ritul său. Fapta lui Simeon n’a 

putut fi socotită decât ca fapta unui bătrân bun, care- 

şi mărturiseşte o bucurie fără margini a lui. Numai 

noutatea faptei a putut să uimească, nu miezul ei.

3. Dacă textul evangheliei spune că Simeon a venit 

în biserică şi că pruncul a fost adus înăuntru, prin 

aceasta noi nu trebuie, să înţelegem templul însuşi. 

Oridecâteori în Nfcul Test. se vorbeşte despre templu.
•  «

totdeauna trebui# să socotim că pot fi două lucruri: 

templul -propriit?fzt8 (Sfânta cu Sf. Sfintelor) sau toate 

clădirile care ■ţiiftau de templu, cu toate curţile şi cu 

toată» împrejmuirea, care se întindeau pe întreaga su

prafaţă a Muntelui Moria (Sionul) la răsăritul Ieru

salimului. Ori de e vorba de una, ori de alta, în tex

tul românesc găsim tot numirea de biserică. Textul 

grecesc însă face deosebire. Când este vorba de în

tregul clădirilor, le zice Up&v, cum e aici, când e 

vorba numai de clădirea templului, i se zice va 6?. Ast

fel, în locul unde este vorba de Zaharia, că a intrat 

în biserică să tămâieze, nu i se mai zice Ispdv, ci va&c.

Şi în împrejurarea de faţă, dacă este vorba de adu

cerea pruncului în biserică şi că acolo a fost întim- 

pinat de Simeon, nu trebuie să înţelegem mai mult 

decât curtea femeilor, care se afla în partea de ră

sărit, înaintea curţii israiliţilor, iar din aceasta puteai 

intra în curtea preoţilor în care se afla altarul tămâ

ierii şi numai după ce le străbăteai pe acestea, ajun

geai la Sfânta, dela răsărit către apus.

4. Dacă citim că Simeon s binecuvântat pe Dum

nezeu, nu trebuie să înţelegem actul ritual prin care 

preotul binecuvintează pe cei care vin către dânsul 

şi în care raportul este că cel mai apropiat de Dum

nezeu binecuvintează pe cel ce e mai departe, cel 

bătrân pe cel tânăr, cel din viaţă închinată Domnu

lui pe omul din lume, preotul pe mirean, iar mai pre 

sus de toate, Dumnezeu pe oameni şi popoare. Nu, 

prin binecuvântare mai înţelegem şi rostirea unei Iau.- 

de izvorâte din simţirea religioasă, către cineva care

es.te. . mai înalt decât noi, si mai. cu seamă către Dum

nezeu. In acest înţeles trebuie, să luăm şi spusa evan

gheliei că Simeon a binecuvântat pe Dumnezeu, adică 

nu că a binecuvântat pe Dumnezeu adăogând ceva 

numelui Lui, ci că a lăudat numele Lui. înţelesul cu

vântului a binecuvânta e mai larg decât îndeplinirea 

unui act ritual. Este aceiaşi întrebuinţare ca în Psal

mii 102 şi 103, fgde citim: Binecuvintează suflete al 

meu pre Do

29. Acunri^^^Bşti pe robul tău Stăpâne, după 
cuvântul t ă q H fp a c e ;  30 că văzură ochii mei 
mântuirea t«Paa. care o ai gătit înaintea feţei 
tuturor noroaaeTbr, 32. lumină spre descoperi' 
rea neamurilor şi slava norodului tău Israil.

Cuvintele dreptului Simeon sunt izbucnirea unei

mulţămiri 'neasemănate, dintr’o inimăfcare, stăpânită 

de o arzătoare dorinţă, o vede, în sfârşit, împlinită. 

Prin aceasta, cuvintele acestea au ajuns cea mai mă

iastră rostire pe care o caută cineva, când e vorba 

să-şi arate bucuria pentru o vie dorinţă împlinită. De 

eâte ori, după ce neamul românesc s’a închegat într-’ 

un singur trup naţional, în urma cutremurului adus 

de marele război, prin care am trecut, n’am auzit 

aceste cuvinte, prin care, în focul cel mai aprins al 

bucuriei, multe inimi tresăltau şi-şi spuneau ferici

rea că, în sfârşit, iată, văd ajuns capătul după care 

atâtea alte inimi > iubitoare de neam au suspinat şf 

nu l-au ajuns. Nimic nu găseau mai vrednic de ară

tat aceasta, pentru a scoate la lumină ce simţeau, 

decât cuvintele dreptului Simeon.

2. Cuvintele acum slobozeşti1) înseamnă: acum mă 

dezlegi din legătura acistei vieţi, în care mai eram 

ţinut numai de dorinţa de a vedea pe aşteptatul nea

murilor. Odată ce ea mi s’a împlinit, prin bunăvoinţa 

lui Dumnezeu, am avut tot ce puteam gusta mai bun 

pe pământul acesta şi, deci, pot trece în pacea morţii. 

Mai mare fericire decât aceasta pe pământ, nu mai 

pot avea.

Dreptul Simeon îşi rosteşte bucuria aceasta cu 

cuvântul &rcoX6to, care se întrebuinţa pentru a da slo

bozenie unui rob. Faţă de Dumnezeu, şi Simeon era 

un rob. Era ţinut în robia unei vieţi în care nu mai 

găsea plăcere şi al cărei singur farmec mai era acela 

de a vedea pe aşteptatul neamurilor. Odată împlinită 

aceasta, putea fi slobozit spre altă stare, de stăpânul 

său Dumnezeu.

3. Cuvintele că văzură ochii mei mântuirea ta sunt 

tocmai motivarea acestei cugetări. Dacă- am văzut 

mântuirea, nu mai am alt rost de a trăi şi pot să 

mă duc.. Tu îmi dai drumul să plec.

Cuvintele mântuirea ta sunt chipul de vorbire prin 

care pui efectul în locul cauzei (metonimia), pentru

că, de fapt, Simeon n’a văzut însăşi mântuirea, ci pe 

acel ce aduce mântuirea, organul ei/ynântuirea^întru 

cât e cuprinsă în fiinţa «pruncului, ca un efect care 

va izvorâ din lucrarea lui.

Dacă zice mântuirea ta, înseamnă mântuirea pe care 

Dumnezeu o aduce. Ea este acea dată în urma unei 

hotărâri din vechi, după socotinţele de multlplămă- 

dite ale lui Dumnezeu. De aceia îi zice: pe care o ai 

gătit.
%

4. Dacă Simeon zice: mă slobozeşti în pace, prin 

aceasta se arată culmea năzuinţei unui Evreu. Pentru

*) In graiul multora dintre noi, cuvintele lui Simeon umblă in 

rostirea acum slobozeşte, ca imperativ, caşi cum am avea aici o 

rugăciune a lui Simeon către Mesia, ca să-l slobozească de acum 

înainte din legăturile acestei vieţi. Această rostire o găsim 

scrisă, din condeiul unui preDt, Scplimiu Popa. în Adevărul UU- 

rar din 7 Ian. 1923. Dar e greşit. Acolo nu e imperativ, ci per

soana a doua a indicativului. Aşa e în textul grecesc: &rcoX6st<; 

^=^slobozeşti, îmi dai drumul.
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„1, pacea era întregul bunurilor la care dorea să 
ajungă după moarte. «Aşa, în pace, dorea să moară 
Tobie (cartea Tobie 3, 6) şi Avraam (Facerea 15,15) ( 
pentrucă la Evrei pacea nu era numai liniştea şt odihna 
ci însemna orice bun şi fericire»1).

5. Când Simeon spune că Domnul a gătit mântui
rea înaintea feţei tuturor noroadelor, prin aceasta el 
se face un bun tâlcuitor al tuturor proorociilor, fiind 
şi el întărit acum cu duh proorocesc. Prin aceasta 
arată că mântuirea care vine prin acel prunc nu va 
fi numai a poporului evreiesc, ci a tuturor neamuri
lor. Ea va fi înaintea tuturor popoarelor, pentrucă toţi 
să se împărtăşească dintr’însa. Că va fi pentru toţi’ 
au spus-o de mult Isaia (2,2 şi următoarele; 11, 10;
25, 6; 40, 5; 42, 4; 60, 5 şi urm.) Ezechiil (16, 61), 
Amos (9, 12), Miheia (4, 1 şi urm.), Psalmul 86, 4 
şi alţii.

Trei fiinţe au fost la începutul acestor evenimente, 
care au ridicat glasul pentru a lăuda lucrarea lui 
Dumnezeu cu această împrejurare: Marja, Zaharia şi 
şi Simeon. Cu fiecare, se lărgeşte zarea lucrării Iu; 
Mesia. Zaharia o vede numai în cuprinsul Israilului, 
ca împlinirea legăturii încheiate între Dumnezeu şj 
Avraam; Maria trece dincolo de aceasta şi arată efec
tul moral obştesc izvorît din venirea lui Mesia şi zu
grăveşte universalitatea strigând: iată de acum mă 
vor ferici toate neamurile (1, 38); Simeon întăreşte 
aceasta prin arătarea şi mai deadreptul, când zice: 
ai gătit mîntuirea înaintea feţei tuturor popoarelor• 
El a cuprins prin aceasta întreaga lucrare a lui Mesia-

6. Dar această lucrare este de două feluri. Aceasta 
se arată în cuvintele stihului 32. In ce priveşte pe 
celelalte popoare, mântuirea, lui Mesia este lumină 
spre descoperirea lor. In ce priveşte Israilul. ea îi 
este spre slavă.

Aceasta înseamnă că mântuirea adusă de Mesia 
este lumină, adică învăţătură limpede şi vie prin care 
se va deschide mintea popoarelor să înţeleagă che
marea lor şi calea pe care trebuie să meargă. Păgânii 
nu cunoşteau pe adevăratul Dumnezeu şi cu toate că 
cultivaţi în altă privinţă, în ce priveşte religiunea 
aveau căi cu totul greşite, până la închinarea la idoli-

» «

Ei sunt caşi învăluiţi într’o ceaţă. Mesia e soarele 
care o risipeşte şi atunci, ridicându-se învelişul, se 
descopere înaintea păgânilor ţara cea nouă în care, 
de acolo înainte, trebuie să trăiască ceice erau cufun
daţi în îngheţul neştiinţei şi sălbătăciei religioase.

Aceasta ne aduce aminte de cuvintele din Isaia s 
ceice locuiţi în laturea şi în umbra morţii lumină va 
străluci peste voi (9, 1).

întrebuinţarea cuvântului descoperire cu înţeles de 
deschidere a înţelegerii este obişnuită în Biblie. O 
găsim în Psalmul 118, 18: descopere ochii mei şi voi 
cunoaşte minunile din legea ta. Căci cine e orb sau 
şede în întunerec are caşi o pânză înaintea ochilor,

’) A. Lapide, Op. cit., p. 188.

%

pe care lumina o descopere şi o înlătură, ca să poată 
vedea. Tot aşa pânza închinării la idoli, a rătăcirilor 
şi a păcatelor care orbeau pe păgâni a fost dată la
o parte de Hristos, care a învăţat popoarele adevă
rata credinţă şi închinare prin care să se mântuie. Căci 
el este lumina lumii, după cum citim la Ioan 8, 12. 
Aceasta ne trimete cu gândul la proorocia lui Isaia 
care, cu 700 de ani înainte (în cap. 42, 6) vestise zi
când: Te-am dat (Hristoase) spre legătură neamului 
meu, spre luminare păgânilor, ca să deschizi ochii 
orbilor, să scoţi din legături pe cei legaţi şi din casa 
temniţei pe ceice şed întru trttnnerec, etc. Şi, de ase
menea, în cap. 49, 6: Iată, te-am pus pe tine spre 
împăcare poporului, spre lumini neamurilor, ca să fii 
tu mântuire până la margiRite pământului, etc. In 
sfârşit, la cap. 60, 3: Şi vor umbla împăraţii întru 
lumina ta şi neamurile întru strălucirea ta *).

Dacă Simeon numai despre păgâni zice că Mesia 
este pentru ei lumină, pe când Israilului spre mărire, 
aceasta înseamnă că numai păgânii erau cufundaţi în 
întunerecul rătăcirilor religioase, iar Israilul se afla 
pe calea cea dreaptă, prin care puteau ajunge Ia Mesia 
deadreptul. De aceia învăţătura pe care le-o va aduce 
El le va fi spre mărire, fiindcă întăreşte, prin împli
nirea lor, făgăduinţile date în trecut. El este acum 
capătul, al cărui fir este început de mult şi tors în
tot şirul istoriei evreieşti.

Mântuirea adusă de Mesia nu poate fi decât o mare 
mulţămire pentru Israil şi aduce numai podoabă aces
tui neam, fiindcă, după cum a spus Domnul Hristos, 
mântuirea din Iudei este (Ioan 4, 22), iar Sf. Pavel 
spune că neamurile întoarse la credinţă datoare sunt 
lor (Romani 15, 27). Afară de aceasta, Evreii sunt cei 
dintâi cărora avea să fie vestită mântuirea prin Mesia

I

(Fapt. apost. 13, 46; Romani 1, 16). De aceia ei au 
întâietea de care proorocii vorbesc uneori (Isaia 114, 
1—2; 49, 22 şi urm.; 60, 10; Ieremia 31, 7; Amos 9, 
12; Zaharia 14, 16). De asemenea, tot proorocii au 
vestit că, în vremea lui Mesia, mărirea Domnului se 
va arăta în chip minunat în Ierusalim (Isaia 4, 5—B; 
35, 2; 40, 5; 46, 13; 52, 1; 60, 1—2—19; Osia 14, 7; 
Agheu 2, 8—10; Zaharia 6, 13) şi însuşi Mesia revar
să' mărire însemnată peste ei, fiindcă dela dânşii El 
a fost propoveduit, după cum arată apostolul (Ro
mani 9, 14—5; Eftimie Zigabenul, Teofilact, Beda 
Ven.), că numai lor şi-a arătat chipul său, numai la 
ei a făcut minuni şi a împlinit făgăduinţele date lor*).

7. Dacă cugetarea de prea mărirea Israilului e pusă 
după cea de luminarea a neamurilor, pricina este că 
mărirea Israilului nu va fi deplin<Ujâ^t în curgerea 
veacurilor, când şi el, orbit o vr^^^B  întrecut de 
păgânii care au primit pe Mesia^^^ftând, va primi 
pe Acel care i s’a vestit de multn^Bm a n i 11, 25 
32) dar pe care, în orbirea sa, aţ^Bde învăţători 
orbiţi, n’a voit să-l primească.

’) A Lapide Op cit., p. 189.
a) Vezi pentru aliniatul acesta Knabenbtffe, Op. cit, p. 138, 

care şi el citează pe Maldouatus.



COMENTARUL SFINTEI EVANGHELII 343

Aceasta este părerea lui Godet şi a unor scriitori 

mai vechi, precum Beda şi alţii, dar nu este primită 

de Knabenbauer.

Acum să încheiem tâlcuirea acestor patru stihuri cu

frumoasele consideraţiuni ale lui Godet:

«Simeon îşi descrie chemarea lui ca acea a unei 

santinele, pe care stăpânul său ar fi pus-o într’un 

loc ridicat, pentrucă să aştepte ivirea unei stele şi 

s’o vestească lumii. Această stea dorită el o vede, 

vesteşte răsărirea ei şi,cere să fie ridicat dela locul 

de aşteptare, ţinut de el atâta vreme. Tot aşa, în 

Eshil, la începutul scrierii despre Agamemnon, stră- 

jarul pus Să bage de seamă ivirea focului care tre

buie să vesteâscă Greciei luarea Troiei, privind în
9

sfârşit semnul aşteptat, strigă în cuvinte de veselie, 

şi pentru slobozirea lui şi pentru biruinţa patriei»1).

33 Şi era Iosif şi mama lui mirându- 
se de cele ce se grăiau pentru dânsul. 
34-, Şi i-a binecuvântat pe dânşii Simeon 
şi a zis către Mariam, mama lui: iată 
acesta este pus spre căderea şi scularea 
multora întru Israil şi spre semnul căru
ia i se va zice împotrivă, 35. şi prin în
suşi sufletul tău va trece sabie, ca să des - 
copere dela multe inimi cugetele___i. Nouă

rr se pare de neînţeles de ce Iosif şi Maria se miră 

de cuvintele lui Simeon, întru cât ei au mai auzit cu

vinte de vestire a minunăţiilor care vor fi cu pruncul 

iisus. Cu toate acestea sunt şi pricini legiuite pentru 

•nirarea lor. 1. Mai întâi, Simeon vesteşte şi ce nu

s’a vestit mai nainte. El spune limpede ce va fi Iisus 

“e^tru omenirea întreagă. Aceasta n’o spusese nici 

:ngerul, aşa ca Sf. Fecioară să aibă o arătare hotă

râtă despre întreaga întindere a lucrării lui Mesia. 

Ea a înţeles o parte, despre care şi pomeneşte în 

cuvintele: iată de acum mă vor ferici toate neamurile.

l)2t că Iisus va fi lumină pentru toate popoarele, 

es-e o arătare mai largă şi mai vie decât cea de până 

acum. 2. Al doilea, a auzi aceste cuvinte dela un 

necunoscut, aiurea decât în locul naşterii, nu putea 

decât să trezească uimire. Chiar dacă Simeon ar fi 

«pus numai ce se ştia, dar constatarea că atât de 

departe s’a întins descoperirea lui Dumnezeu, în chip
4

~resc. trebuia să ducă la adm*rarea acestei lucrări. 

Iată. deci, că erau pricini îndreptăţite pentru care ei 

se mire de cuvintele lui Simeon.
•  •

4

2. Cuvintele că i-a binecuvântat se restrâng numai 

>. Iosif şi Maria...

iJupă cum srfune Sadler, «ei treceau una după alta?V **
-eîa trepte may&lâbe de cunoştinţă, la altele mai de

tune», iar Wtmmns: «Razele dumnezeirii şi ale mă- 

r:-M, care str^preâu afară, îi umpleau de uimire şi 

idorare; deşi ştiau, dar nu ştiau încă tot ce se cu

prinde în ce ştiau». Tot aşa noi, deşi ştim de mult 
------- — - » * * * ; ♦

’) Op. cit. p. 189.

marile lucruri ale evangheliei şi le îmbrăţişăm, totuşi 

Ia fiecare îndeplinire a lor înaintea ochilor noştri şi
^  «

cu noi, la desfăşurarea acestor făgăduinţe, *ne uimim 

şi ne minunăm ca de ceva nou, căpătând lumini nouă 

ca să vedem ceiace nu s’a văzut şi mărturisit mai 

nainte şi încă nu cunoşteai»1).

3. Cuvintele de i-a binecuvântat se resfrâng numai 

la Iosif şi Maria, nu şi la pruncul Iisus, în orice în

ţeles am lua cuvântul a binecuvânta. Dacă e vorba 

de binecuvântarea unui bătrân peste cei mai tineri, 

nu se putea resfrânge asupra lui Mesia, pe care, după 

cum spune A. Lapide, pe urma multora alţii (Mal- 

donatus, Francicus Lucas), Simeon îl cinstea şi i se 

închina ca Mântuitorului şi Dumnezeului lui şi dorea 

să fie binecuvântat de el.2) Dar nu e vorba de acea

sta, ci de felicitarea pe care le-o rosteşte Simeon 

pentru marea vrednicie de a fi ei părinţii lui Mesia. 

Simeon îi numeşte fericiţi pentru aceasta. Dacă ne 

gândim la înţelesul etimologic al cuvântului e&XoŢte- 

binecuvântare din e& bine şi X^w -spun, vedem că 'acest 

înţeles merge. Simeon i-a încărcat de cuvinte bune.

4 De oarece Maria era mai legată de prunc decât 

Iosif, Simeon s’a întors către ea şi i-a spus în deo

sebi: acesta este pus spre căderea şi scularea multora 

întru Israil- Aceasta înseamnă că Iisus Hristos va fi 

un prilej prin care oamenii îşi vor arăta felul lor sufle

tesc. Este o fiinţă pe lângă care omenirea nu trece 

nepăsătoare, ci se mişcă către El ori cu duşmănie, ori 

cu dragoste. Hristos pune sufletul în mişcare. EI tre

zeşte valuri mari de simţire şi, după sufletul lor, 

unii se pornesc cu mânie asupra Lui, nu vor să L 

primească şi se primejduiesc, alţii îl îmbrăţişează şi 

se înalţă. Aceasta este că El este unora spre cădere, 

altora spre înălţare. Scopul Său nu este ca cineva să 

se prăbuşească prin el, ci dimpotrivă: Fiul omului a 

venit să mântuiască pe cel perdut (Luca 19, 10).’ El 

nu voieşte moartea păcătosului, ei să se întoarcă şi 

să fie viu (Ezechiil 33, 11). Deci cuvintele că Hristos 

este pus spre căderea şi scularea multora nu înseamnă 

altceva decât că venirea Lui duce la un anumit rezul- 

tat sufletesc: acela că unii se vor nenoroci prin îm

potrivirea lor faţă de El,, ca Iuda, Caiafa, fariseii, alţii 

se vor înălţa prin El, precum Pavel, sutaşul din Ca- 

pernaum, etc.

Cuvântul de este pus nu înseamnă că Hristos este 

aşezat în calitatea sa de Mesia pentrucă oamenii să 

găsească în El pricină de a cădea în păcate, ci că 

este pus ca unealtă prin care se face alegerea, recu

noaşterea, adică prin El se cunoaşte al cui eşti tu:

al lui Dumuezeu ori al Diavolului. In raport cu Hris- 

tos tu alegi ce să fii. Cu alte cuvinte prin Hristos 

se ridică mai vie ca oricând problema morală şi cea 

religioasă. După ce L-ai cunoscut pe El, chestiunea

*) Vezi Sadler, The Gosfel according io Si. Lnkt. Londra 1907, 

pag. 59.

*) Op. cit. p. 190
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menirii omului se pune mai arzător, şi fiecare o dez

leagă pentru el, cum îl duce inima sa: a fi un prie
ten al lui Hristos ori vrăjmaşul Lui. După cum dez
leagă aceasta, el cade ori se înalţă.

Dacă unii fac rău, cu atât mai bine se va înţelege 
aceasta după venirea învăţăturii lui Hristos, fiindcă
El va face să se vadă mai bine răul.

Acest rezultat al arătării şi locuirii lui Mesia între 
oameni răspunde întocmai celor ce spusese mai nainte 
Isaia (8, 13—15) despre el: Pe Domnul puterilor sfin
ţiţi, şi de acela vă. temeţi, şi de vei nădăjdui într’în- 
sul, acela va fi ţie spre sfinţenie.-. Iar casa luilacov 
ceice sed în Ierusalim, în laţ şi în surpătură... şi vor 
cădea şi se vor sfărâma şi se vor încurca. Şi de 
asemenea, citiijj despre el: Cine va putea suferi ziua

4

intrării lui ? sau cine va putea sta întru vederea lui 7 
Pentrucă el va intra ca focul topitorului şi ca iarba 
nălbitorilor. Şi va şedea topind şi curăţind ca argin- 
tul, şi ca aurul... (Malahia 3, 2—3).

Ce urmează de aici ?
Că «cuvântul Mântuitorului fiind cu\ântul lui Dum

nezeu, avea efectul de a pune în lumină ce se află 

în inima tuturor celor ce-1 ascultau, cum nu făcuse 

cuvântul niciunui prooroc mai nainte. Acei care erau 

dela Dumnezeu auzeau în cuvântul Său însuşi graiul 

lui Dumnezeu şi se înălţau; cei care nu erau dela Dum

nezeu nu-1 ascultau şi cădeau»1).

Aşa ş spus însuşi Mântuitorul despre Sine zicând: 
Eu spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei 
ce nu văd să vadă; şi ceice văd să fie orbi (Ioan
9, 39). Şi tot El: lumina a venit în lume şi oamenii 
au iubit mai mult întunerecul decât lumina, că fap
tele lor erau rele. Că tot ceice face rele urăşte lumi
na şi' nu vine la lumină, ca să nu se vădească lucru
rile lui (Ioan 3, 19-20).

Din toate acestea se vede că efectul venirii lui 

Hristos este acela al unei despărţiri mai vii între bine 

şi între rău. Poziţiunile lor se arată mai aprig şi oamenii 

se aruncă într’un chip mai hotărât într’o tabără sau 

alta. Deci nu Hristos pricinuieşte mişcarea unora 

spre rău, ci el este numai prilejul prin care ei îşi 

arată mai sălbatec pornirea lor sufletească spre rău, 

cum a fost tâlharul cel rău pe cruce, pe când cel

bun s’a mântuit.

5. Cuvintele şi spre semnul căruia i se va zice îm
potrivă par fără n i c i u n  înţeles, din pricina felului 

cum sunt date pe româneşte. Cu toate acestea tre

buie să mărturisim că nici în alte limbi nu sunt tra

duse altfel. In latineşte se zice: in signum cui con- 
tradicetur. Dacă luăm însă cuvintele greceşti ale tex- -

tului: <3Y]ţj.siov &vtiXey<$tAsvov, am putea traduce cu semn
de împotrivire. Dar nici cu aceasta înţelesul nu se 
arată prea limpede, aşa că trebuie să ne lepădăm de 
gândul de a-1 scoate numai din cuvinte, ci trebuie să-l 
lămurim prin tâlcuire.

m  $

Semn trebuie luat aici în înţelesul în care o pea-

*) Sadler, Op. cit., p. (50.

tră de graniţă este semn de hotar, adică mijloc de a 
cunoaşte o stare deosebită, unde încetează una şi 
începe alta. Hristos este astfel semnul unei regiuni 
nouă, vestitorul unui nou fel de a fi şi a trăi al su
fletului omenesc. împotriva lui vin să se izbească va
lurile celor ce urăsc această stare şi caută s’o sfă
râme. Deci El este semnul unei noi împărăţii, împo
triva căreia vin să se războiască ceice nu vor fiinţa
rea ei şi nu se împacă.cu dânsa.

Cuvântul de semn, în legătură cu Mesia, îl găsim 
în Isaia (11, 12): Şi va ridica semn întru neamuri 
şi va aduna pe cei perduţi ai lui Israil. Cuvântului 
acestuia de semn îi răspunde în textul evreiesc cu
vântul nes, care înseamnă steag, pe care Septuaginta 
l-a tradus cu cnjiaeIov şj pe care vedem că-1 întrebuin
ţează aici şi Sf. Luca. Dar poate ca în cuvântul ara- 
maic al graiului lui Simeon să seji aflat aici tocmai 
cuvântul nes, pe care, după izvoarele pe care le avea, 
potrivit Septuagintei, Luca l-a tradus cu oyjiaeîov. Prin 
aceasta, răsare şi mai lămurit înţelesul cuvântului 
semn. Hristos este steagul oştirii celei noi, a Noului 
Testament, în jurul şi împotriva căruia se dă bătă
lia celor ce nu vor împărăţia Lui.

Frumos spune în această privinţă A. Laplde, citând 
pe Toletus, că «Hristos se numeşte semn, adică steag 
fiindcă El va fi înălţat pe cruce ca un purtător de 
steag şi va ridica steagul crucii, către care va trage 
pe toţi credîncioşiî ca pe nişte ostaşi ai lui, ca să 
se lupte împotriva Evreilor, Mohametanilor, Păgâni
lor şi a celorlalţi ostaşi nelegiuiţi ai diavolului, care 
grăiesc împotriva crucii Iui Hristos şi se luptă săl
batec împotriva ei.»1)

Că împotriva lui, Hristos s’a dus o luptă sălbatecă, 
avem dovadă în faptul că, abia născut, Irod a cău
tat să-L omoare, fariseii II învinuiau că face minuni 
cu puterea diavolului, spuneau poporului că are drac 
(Ioan 8, 32) şi îndemnau poporul să nu-L asculte, 
că e nebun, că înşală poporul, iar toate acestea au 
ajuns culmea în moartea Sa pe cruce. După moartea 
Sa, lupta s’a dat împotriva învăţăturii Sale, împotri
va Bisericii şi se dă până azi. Deci El este cu ade
vărat peatra de hotar de care se izbesc toate împo
trivirile.

6. Cuvintele şi prin însuşi sufletul tău va trece 
sabie schimbă puţin priveliştea cugetării. De unde 
cele de mai sus au fost spuse către Sf. Fecioară, dar 
despre fiul ei, cuvi,iţele acestea sunt deadreptul pen
tru ea. In legătură însă cu cele de mai sus şi ca ur
mare a lor, Simeon îi vesteşte că duşmănia care se 
va isca împotriva fiului său îi va aduce mare durere.
Această durere va fi acea a spânzurării fiului său pe
cruce. Aceasta trebuie să înţelegem prin cuvintele şi 
prin sufletul tău va trece sabie. Se zice sufletul, în 
loc de inima, fiindcă aceasta se socoteşte locaşul sim
ţirilor, deci în ea va simţi Maica Domnului durere 
pentru uciderea fiului ei.

*) Op. cit., p. 191.
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Cuvintele acestea, abia pomenite, se înţeleg că sunt

0 vestire a chinului celui mare a Sfintei Fecioare, pe 

care-1 va simţi ca o sabie străpungându-i inima, la 

vederea fiului său pe cruce. Acesta este înţelesul cel

mai izbitor. De aceia mult mai puţin putem socoti 

ca înţeles durerea Sfintei Fecioare pentru împotrivi

rile care se făceau fiului ei în viaţă, fiindcă, afară de 

aceasta, Iisus a avut şi multă recunoaştere a dum

nezeii Sale. Deci nu despre aceasta s’ar putea spune 

că e sabie prin inimă. încă şi mai puţin se poate primi 

părcea că sabia prin inimă sunt îndoielile care ar fi 

străbătut şi pe Sf. Fecioară dacă se vor împlini proo- 

rociile pentru Iisus, când a văzut împotrivirile care

1 se făceau şi mai cu seamă moartea Sa pe cruce. 

Dar 1. nu est£ niciun temei de unde să s c o a t e m  

noi că Sf. Fecioară ar fi avut vreodată îndoieli, aşa 

că această părere nu merită nicio băgare-în-seamă, 

şi 2., după cum cu dreptate spune Godet, figura de 

sabie care străbate inima se potriveşte mult mai bine
•  >

pentru o durere năprasnică şi arzătoare care te să

getează, cum este în împrejurarea răstignirii, decât 

pentru nişte îndoieli care te chinuiesc vreme înde

lungă.

încă şi mai puţin-decât acestea se poate primi pă

rerea că cuvintele lui Simeon vestesc că Sf. Maria va 

suferi moarte mucenicească, cum au crezut Epifanîu, 

Amfilohie şi alţii. Nu e niciun temei istoric pentru a 

da reazăm unei astfel de păreri.

7. Cuvintele ca să descopere dela multe inimi cu

getele înseamnă că Iisus Hristos, venind în lume şi 

mişcând cugetele, prin care fapt dela unii se arată 

râul, iar alţii iau calea binelui, prin însăşi aceasta ei 

se descopăr ce sunt: ai lui Dumnezeu sau ai diavo

lului. Deci venirea lui Hristos este ca o judecată, 

ca o cercetare, prin care se face cunoscut ce este în 

inimile oamenilor. Ceiace era ascuns se arată la iveală. 

Câte aţi zis la întunerec, la lumină se vor auzi, şi 

ce aţi grăit la ureche în cămări, se va propovedui 

deasupra caselor (Luca 12, 3). De a.ci se vede că 

aceste cuvinte atârnă de ceiace s’a spus mai sus des

pre Hristos, că va fi hotarul de care se vor ciocni 

oamenii şi cu aceas'tă împrejurare vor descoperi ce 

este ascuns în cugetele lor.

Dacă între cugetarea că Hristos este peatra unde 

se va da bătălia sufletelor şi între aceia că prin acea

sta ele scot la iveală ce se află ascuns în adâncul 

lor, se află cugetarea că Maria va pătimi, aceasta nu 

schimbă de loc curgerea ideilor, pentrucă ?i una şi 

alta atârnă tot de faptul că Hristos este fiinţă îm

potriva căreia se vor ridica cei răi. Din aceasta ur

mează şi suferinţa Măriei şi faptul că inimile vor tre

bui să se^descopere*

36. Şi era Ana proorociţa, fata lui Fanuil, 
din neamul lui Asir. Aceasta îmbătrânise 
în zile multe, care trăise cu bărbatul său
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şapte ani din fecioria sa. 37. Şi aceasta a 
fost văduvă ca la 84 de ani, care nu se 
depărta dela biserică, cu posturi şi cu ru
găciuni slujind lui Dumnezeu ziua şi noap
tea. —  1. Numind-o prooroc'ţă, evanghelistul arată

că Ana era şi ea întărită cu puteri de sus, pentru a 

cunoaşte pe M e s i a  caşi Simeon. Dacă pe acesta 

Duhul l-a adus să fie la templu t o c m a i  când au 

sosit şi părinţii pruncului şi dacă Ana era .totdea

una la templu, încât nu era nevoie să fie ajutată de 

Duhul ca să sosească tocmai în acea clipă, nu mai 

puţin tot dovadă de Duh proorocesc e şi acela de 

a fi putut ea c u n o a ş t e  că pruncul adus e Mesia şi 

de a se fi aflat în acel loc tocmai în clipa aceia. Căci 

dacă zicem templu, zicem o foarte mare întindere, cu 

o mulţime de încăperi, cum era templul pe vremea 

lui Irod. Că Ana era în această întindere tocmai în 

locul unde Iosif şi Maria trebuia să aducă pruncul, 

e tot o dovadă de puterea Duhului care o ajuta. Şi 

chiar dacă n’ar fi această consideraţiune, zicând că 

ea fiind femeie trebuia să se găsească mai degrabă 

în curtea femeilor, rămâne însă cealaltă consideraţi- 

une, pentru a înţelege unde se arată puterea ei pro

fetică, anume aceia că a putut cunoaşte pe Mesia.
V

2. Nu ştim cine era Fanuil, care e arătat ca tată 

al Anei. Faptul însă că Luca dă un asemenea amă

nunt despre o femeie atât de înaintată în vârstă, e 

o dovadă cât de bine erau ţinute la Evrei socotelile 

genealogice.

Mai mult decât atâta, este arătată că era din tri

bul lui Aşer, tocmai într’o vreme când greu se mai 

putea ţinea s o c o t e a l a  triburilor, în urma împărţirii 

ţării după alte împrejurări. Aşer era unul din fiii lui 

Iacov, iar tribul lui era aşezat tocmai în nordul Ga- 

lileei.

3. Despre chestiunea vârstei ei am vorbit când am 

tratat mai nainte despre starea textului. Nu era vă

duvă de 84 de ani, ci la 84 de vârstă era văduvă, 

după ce trăise cu bărbatul său numai şapte ani. După 

textul românesc, s’ar putea crede că trebuie să so

cotim 84 de ani numai despre văduvie, dar textele 

cele mai bune nu au citirea de: ca la 84 de ani, ci 

până la 84 de ani, aşa că anii «ceştia sunt ai vâr

stei, nu ai văduviei.

Evanghelistul pomeneşte de chestiunea văduviei ca 

de un act de cinste din partea Anei, fiindcă văduvia 

totdeauna era privită cu respect la toate popoarele. 

Tertulian spune.' Monogamia apud ethnicos in summo

honore est (Monogamia e în cea mai mare onoare la 

păgâni1.) De asemenea şi Sf. Pavel spune lui Timotei: 

Pe văduve cinsteşte-le cele ce sunt cu adevărat vă-

’) Vezi Plummer, The Gospel according lo S. Luke. Edinburgh
1910 p. 72.
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duve... Cea cu adevărat văduvă şi singură nădăjduie-
9

şte întru Dumnezeu şi se zăboveşte întru rugăciuni 
şi cereri ziua şi noaptea (1. Timotei 3, 3—5). Aşa 

fiind părerile despre văduve, şi Sf. Luca pomeneşte 

de această stare a Anei ca o laudă pentru ea.

4. Dacă spune că ea nu se depărta dela templu 

ziua şi noaptea, prin aceasta evanghelistul nu înţe

lege că ea niciodată nu eşea afară din cuprinsul tem

plului, ci aşa e felul de vorbire. El înţelege numai 

că ea petrecea în templu foarte multă vreme.
r

5. După ce t. povestit despre fiinţa ei cu atâtea 

amănunte (cu mult mai multe decât ne-a dat despre 

Simeon) evanghelistul ia acum din nou firul, pentru a 

arăta fapta Anei în această împrejurare. El spune că 

aceia (Ana) într’acel ceas venind, se mărturisea Dom
nului.

Dar ce poate să însemne acel se mărturisea?

Traducerea acestui punct e şovăitoare. Ea are deo

sebiri în feluritele traduceri. In loc de se mărturisea, 
Godet, zice lăuda (louait) pe Dumnezeu, traducerea la-

/

tină zice mărturisea (confitebatur). Sadler, în tradu

cerea sa engleză, zice mulţămea lui Dumnezeu (gave 

thanks). Autorii nemţi (Bisping, Pdlzl) zic şi ei tot

lăuda.
Deosebirea aceasta nu are alt izvor decât şovăiala 

în traducerea cuvântului grecesc &v$&>[j.oXoYet'co. Verbul 

'OijioXoyw înseamnă mărturisesc. Dar compus cu Avti, ce 

poate să însemne? Toi mărturisire, dar care se schimbă 

dela unul Ia altul. A spus-o unul până aici, o ia al

tul şi o deapănă mai departe, adică ceva cam ca Ia 

cuvântul antifon, care înseamnă cântare cu schimbul, 

dela unul la altul, ca la strană. Prin urmare aceasta 

ar însemna că, dacă Simeon a rostit o mărturisire 

pentru Mesia, această mărturisire o ia şi o duce mai 

departe Ana. De aici ar veni acel &vu pe lângă 6jj.o- 

Xovta. Godet se rosteşte împotriva unei astfel de so

coteli, A Lapide însă se întemeiază pe ea şi tâlcuieşte 

locul zicând că 4v̂ <i)(ioXofetTo arată că Ana a luat cu

vântul dela Simeon, caşi cum ar vorbi din altă lăture. 

A răspuns lui Simeon din partea sexului eJ şi se măr

turisea Domnului, adică lăuda pe Domnul şi-i mulţă- 

mea pentru naşterea lui Hristos, caşi cum, printr’un

răspuns alternativ, întărea spusele lui Simeon.1)
. 0

Faţă de această şovăială, dacă nu ne putem opri 

la un tip de traducere şi să spunem: aceasta e mai 

bună, înţelegem totuşi de ce e vorba. Ana a venit şi 

ea acolo, s’a alăturat micei cete şi, după Simeon, a 

început a lăuda lucrarea lui Dumnezeu, şi a pomeni 

minunile Lui. Aceasta se înţelege foarte bine din cu

vintele care urmează: şi grăia pentru dânsul tuturor 
celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim. Va să zică 

ea lăuda fapta mare a lui Dumnezeu săvârşită cu 

această împrejurare, şi aceasta făcând, se înţelege că

’) Op. cit. p. 197.

în cuvintele ei avem o mărturisire pentru Dumnezeu

Nesiguranţa unui cuvânt nu ne împedecă de a în

ţelege că privind peste toate, înţelesul e acesta

6. Cei care aşteptau mântuirea în Ierusalim erau 

mulţi, dar n’o aşteptau în acelaş fel. După Godet, 
fariseii aşteptau întoarcerea împărăţiei pământeşti a 

Israilului, saducheii nu aşteptau nimic, şi numai o 

ceată deosebită aştepta mângâierea Israilului1). Aces

tora din urmă grăia Ana despre mântuire. Oricine ar 

fi fost însă ceice auzeau, se înţelege că Ana vorbea 

despre adevărata mântuire, acea care se adeverea 

prin venirea lui Mesia cel de faţă şi a cărui împără

ţie o înţelegea ea că va fi altfel decât o aşteptau 

fariseii.

7. In textul românesc, cuvintele sună: mântuire în 
Ierusalim. In textele izvorâte din tradiţiunea alexan

drină (N B), acel în lipseşte. Prin aceasta iese Ia iveală 

oarecare uşoară deosebire de înţeles. Dacă lipseşte' 

în, traducem: celor ce aşteptau mîntuirea Ierusalimu
lui. înţelegem prin Ierusalim înfăţişarea întregului 

Israil ca un sâmbure al totului. Dacă zicem: mântuire 
în Ierusalim, înţelegem pe cei care aşteptau mântui

rea în Ierusalim.
E greu de spus care citire e mai bună: a noastră, 

bizantina, ori cea alexandrină. Sunt comentatori care 

sprijină o citire, alţii pe alta.

Cu toate acestea e numai o mică variantă, fără 

mare înrâurire asupra înţelesului.

39. Şi după ce au săvârşit ei toate după 
legea Domnului, s’au întors in Galileia, 
în cetatea lor Nazaret. 40. Iar pruncul creş
tea şi se întărea cu Duhul, umplându-se 
de înţelepciune; şi Darul lui Dumnezeu
era peste dânsul, l. Aceste stihuri sunt încheie

rea celor arătate mai nainte. Ele arată isprăvirea cu 

bine a lucrurilor pentru care Iosif şi Maria veniseră 

la. Ierusalim. Cu o frază generală despre creşterea şi 

întărirea pruncului, evanghelistul pecetluieşte un în

treg răstimp din viaţa Lui, mai nainte de a trece 

la altul.

Mărginindu-ne numai la atâta, noi am isprăvi iute 

cele spuse în aceste stihuri, dacă ele n’ar cuprinde 

o problemă mai lungă, care ne sileşte să ne oprim 

puţin. In adevăr, evanghelistul ziqe că, isprăvind toate 

câte aveau de făcut la Ierusalim, Iosif şi Maria s’au 

întors la Nazaret. Se înţelege, la Nazaret trebuiau să 

se întoarcă, fiindcă venirea la Betleem era numai 

trecătoare. Locuinţa lor statornică era Nazaretul. Dar
*

cum împăcăm aceasta cu faptul că, în ce priveşte co

pilăria lui Iisus, mai avem câteva evenimente de po

menit: venirea Magîîor, fuga în1 Egipt, întoarcerea de 

acolo? Luca nu pomeneşte nimic de ele. Dar noi le

*) Op. cit. p. 199.
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avem pomenite pe larg la Sf. Matei. Atunci unde le 
aşezăm pe acestea, dacă, îndată după cele împlinite 
la Ierusalim, părinţii lui lisus se întorc la Nazaret ?

Sunt comentatori care spun că povestirea din Sf. 
Luca nu se potriveşte de loc cu acea a Sfântului Ma
tei şi noi trebuie să părăsim gândul de a mai găsi un 
chip de împăcare. Alţii pun venirea magilor în răs
timpul dintre tăierea-împrejur şi întimpinarea lui Si
meon. Alţii, în sfârşit, pun aceste evenimente după ve
nirea la Ierusalim pentru aducerea jertfelor.

Noi nu voim să aducem dezlegarea chiar acum, fi
indcă locul ei, pentru a fi discutată pe larg, ne vine 
în cap. următor, unde va trebui să vorbiri de veni
rea magilor după Sf- Matei. Aici spunem numai că 
toate evenimentele se pot înşira foarte bine, fără a se 
ciocni între ele. Luca spune aici că Iosif şi Maria s’au 
întors la Nâzaret, dar din aceasta nu urmează că în
toarcerea lor a fost nemijlocită, adică fără să mai fie 
la mijloc niciun alt fapt. Ei trece peste unele din cele 
arătate de Sf, Matei, dar ele nu se înlătură unul pe 
altul, ci se pot înşira unul lângă altul. Deci aşa tre
buie să înţelegi şi aici, că cei doi soţi s’au întors la 
Nazaret, dar s’au întors după ce alte multe lucruri 
s’au mai întâmplat.

2. Prin cuvintele de pruncul creştea şi se întărea 
cu Duhul, se înţelege creşterea omenească, care se 
îndeplinea fără oprire şi împedecare sub puterea Du
hului lui Dumnezeu. Această creştere a trebuit să fie 
Ia adăpost de toate împedecările care stingheresc cre
şterea omenească obişnuită, precum boalele, pentrucă 
în lisus natura Sa omenească nu era împedecată de 
niciuna din scăderile care însoţesc firea omenească o- 
bişnuită. Firea Sa fără păcat îl făcea să nu cadă în 
primejdiile care vin peste oameni din pricina firii pă
cătoase, din care se urzesc multe boale şi neputinţe. 
La Hristos, creşterea trupească a fost o neîncetată 
întărire. De aceia Sf. Luca zice: creştea şi se întărea.
Acel cu Duhul, după părerea la fel a comentatorilor,
este un adaos de mai târziu, aşa că creşterea şi în
tărirea trebuie s’o înţelegem numai despre trup. încolo, 
starea sufletească a lui Hristos era deplină dintru în
ceput, dovadă că la 12 ani noi îi vedem atât de deo- 
seb.t de alţii copii, fiind în deplina stăpânire a ştiin
ţei dumnezeeşti şi uimind pe învăţaţii vremii de atunci 
ai Evreilor.

3. Cuvintele umplându-se de înţelepciune, luate aşa, 
după textul românesc, ar trebui să le luăm în înţelesul 
că înţelepciunea umplea treptat-treptat fiinţa lui Hris
tos. Aceasta însă nu se mai potriveşte cu ce am spus
mai sus despre deplinătatea spirituală a lui lisus, şi 
în adevăr, mulţi comentatori (A Lapide, Bisping, Polzl, 
Sadler) nu traduc ca textul românesc: umplându-se 
de înţelepciune, ca o lucrare ce s’ar îndeplini într’un 
răstimp, ci fiind plin de înţelepciune. Numai Godet 
urmează o părere care se potriveşte mai bine cu forma 
textului românesc. Noi insă am putea sâ ne împăcăm
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cu lămurirea următoare care ar lăsa în funcţiunea lor 
amândouă elementele: şi trupul şi sufletul. Trupul 
creştea şi prin aceasta se făcea tot mai în stare, ca 
un organ tot mai desăvârşit, pentru a răspunde în 
chipul cel mai deplin îmboldurilor sufletului. Despre 
această creştere e vorba aici şi de mersul înainte al 
vieţii trupului, pentru a fi în stare să urmeze deplin 
inspiraţiunilor înalte ale sufletului dumnezeesc. Numai 
în acest‘înţeles putem vorbi despre o umplere de în
ţelepciune-

4. Cuvintele şi darul lui Dumnezeu era peste dânsul 
ne aiat& tocmai plinătatea vieţii morale a lui Hristos 
dintru început. Pe când despre Sf. Ioan Botezătorul, 
încheind povestirea despre evenimentele naşterii lui, 
Sf- Luca spune (1,66) şi 'mâna lui Dumnezeu era cu 
dânsul, adică îl însoţea, îl călăuzea, despre lisus spune 
că darul lui Dumnezeu era peste dftnsul. In acest 
din urmă caz, se arată însăşi pătrunderea fiinţei lui 
lisus de puterea Iul Dumnezei. E mai mult decât în 
cazul întâi.

V.

Tâlcuirea practică.

Această bucală din Sf. Luca ne dă nouă frumoasa 

privelişte a grijii cu care Sf. Familie îşi îndeplinea 
datoriile religioase ale credinţei de atunci. Iosif şi Ma-

#

ria stau înaintea noastră ca luminoase pilde de urmare 
a poruncilor dumnezeeşti şi pentru aceasta ei totdea
una trebuiesc arătaţi ca podoabe ale îndeplinirii da
toriilor religioase. Toate formele amănunţite care 

trebuiau îndeplţpite cu prilejul naşterii unui prunc, le 
vedem îndeplinite cu sfinţenie, şi graiul simplu al e- 

vanghelistului, lipsit de orice meşteşugire căutată, ne 
zugrăveşte încă şi mai viu grija sufletelor de a nu 
lăsa nimic fără să fie îndeplinit. In aceasta, noi avem 
cea mai curată icoană de psihologie religioasă, care 
se simte îmboldită în adâncul său de simţul îndepli
nirii datoriilor către Dumnezeu.

%

2. In dreptul Simeon, avem icoana omului despăr
ţit de lume şi care, dacă mai trăieşte într’însa, dar 
sufletul său pluteşte aiurea, în aşteptarea fericirii fără 
margini de a vedea pe Dumnezeu.

Oricât o astfel de zugrăvire ni se pare străină de• % 
mersul vieţii reale, totuş aici este ceva deplin real, 

anume că oricine trăieşte în sorbirea mirezmelor îm-
I

bătătoare ale adevărurilor dumnezeieşti, este atât de 
copleşit de ele şi atât se înstrăinează de lume, încât 
pentru dânsa el pare ceva ciudat şi neînţeles. Şi cu 
adevărat este ciudat şi neînţetes, fiindcă cum ar pu
tea înţelege ea ceiace cu atât de mult se înalţă şi trece 
peste scăderile şi mărginirile ei! Cu toate acestea acea 
stare de suflet este deplin reală şi puternică şi ade
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vărată şi e străbătută de o fericire nebănuită, numai 

pentru faptul că gustă din frumoasa simţire a împăr

tăşirii lui Dumnezeu.

Aceasta e starea dreptului Simeon. Străin acum de 

lumea aeeasta, el trăieşte pe căile cele mai înalte ale 

existenţei, fiindcă cine trăieşte în largul simţirilor dum- 

nezeeşti trăieşte în cele mai mari înălţimi la care se 

poate învrednici un om a se sui. Şi cine trăieşte cu 

sufletul trăieşte mai deplin şi mai viu decât cine tră

ieşte cu trupul. De aceia noi, în dreptul Simeon, a- 

vem înfăţişarea cea înaltă a vieţii omeneşti, şi dacă
%

omul obişnuit nu înţelege şi nu poate gusta aceasta,
1

trebuie să i-o spunem: e din pricina treptei scobo 

râte pe care îşi trece viaţa lui. Deci este de mare 

trebuinţă ca o icoană ca aceasta să fie pusă des în 

faţa omului obişnuit, pentrucă el să înţeleagă şi să 

guste cât mai des, măcar cu privirea, din ceiace tre- 

buie să fie năzuinţa fiecărui om.

3. In chipul dreptului Simeon mai avem şi altă tră

sătură care trebuie să oprească privirile noastre. El 

este bărbatul stăpânit de o dorinţă şi moare cu e 

împlinită. Cu alte vorbe, omul şi-a pus o ţintă, şi nu 

trece din viaţa aceasta fără a o fi ajuns. Oh ! cât d» 

puţini sunt aceia care se pot ferici cu aceasta! Câţi 

umblă cu fel de fel de năzuinţe, dar le sunt împre

jurările protivnice sau nu sunt nici ei la înălţimea do

rurilor pe care şi le-au făurit şi-şi greşesc ţinta ! Dar

în dreptul Simeon avem pe omul care-şi urmăreşte

ţinta şi deci trebuie să fie pildă de grija cu care vr S 

să-şi vadă viaţa sa bine încheiată.

A-ţi vedea viaţa bine încheiată, încununată de bi

necuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să fie una din 

sfintele năzuinţe ale noastre, şi în aceasta Sf. Simeon 

trebuie să ne fie o pildă şi un îndemn.

Arhim . SCRIB AN.

I

VIEAŢA UNEI TIPOGRAFII BASARABENE
% ----------- i -----------------

INTRODUCERE

Biserica românească de dincolo de Prut, timp 

de mai bine de 100 de ani, şi-a trăit via

ţa sa fără nicio legătură cu biseţica mamă din 

vechiul regat. Această viaţă singurită, printre stre

ini, nu numai că nu i-a pierdut caracterul de 

biserică românească, ci mai mult: în lupta cu 

dorinţa politicei ruse de a o desnaţionaliza, ea 

a căpătat puterea de a se menţine şi de a putea
%

via, creindu-şi acea parte materială tără care o 

instituţie nu ar putea să acţioneze In mijlocul 

credincioşilor săi. Călătoria ei pe acest drum, 

în tot cursul secolului al XlX-lea, când la noi se 

smulgea bisericei toată putinţa de a lucra ca insti

tuţie dumnezeiască, a ferit-o de secularizarea ne

condiţionată, de care cea din regat nu a scă

pat. La noi nu s’a făcut nicio încercare de apro

piere a creştinilor români dintre Prut şi Nistru, 

deoarece teama de colosul rus totdeauna a oprit 

în loc orice gând îndreptat spre ei. Niciun ajuor, 

nici bănesc, nici moral; nicio carte românească, 

precum nicio revistă în graiul nostru nu au putut 

trece graniţa nedreaptă a acestui râu. Astfel, 

Că acest ţinut a fost lăsait în voia soartei. Mai

mult, viaţa lui dealungul secolului trecut, nici
%

nu a fost cunoscută In amănuntele ei. Ceia ce
■

s’a scris despre biserica basarabeană este foarte

puţin, adeseaori plină de arătări neadevărate, 

căci a fost văzută cu ochiul coprins de ceaţa 

neştiinţei. Abia acum după ce Împrejurări feri-

'ite au adus acest pământ de răsărit la patria-

mumă, s’au găsit câţiva scriitori, cari cunoscând
0

adevărul în plinătatea lui, au început să arate

viaţa poporului din Basarabia, desfăcută pe che- 

stiuni. Astfel, D-l I. Nistor, profesor la Univer

sitatea din Cernăuţi ne-a dat o < Istorie a Ba-
•»

s arabi ei» ,’) care în partea ei dela început ne

era cunoscută, deoarece viaţa acestei părţi de 

pământ a fost comună cu aceia a întregei Mol

dove dela descălecat până în ceasul răpirei ei, 

în 1812. Astfel că partea care ne interesează

în cjjip deosebit este niîmai viaţa ei în secolul 

al XlX-lea până la reîntoarcerea ei la patria 

mamă. Din această parte tot ce are mai mult 

interes este vieaţa şi activitatea bisericei în mijlocul

poporului, căci poruncile guvernatorilor şi ale 

celorlalţi funcţionari au avut un caracter trecător.

') Tipărită In 1923 la Cernăuţi de „Aşezământul I. C. Brătianu".



Broşura păr. V. Pocitan®) are multe informaţiuni 

exacte, dar nu sunt îndestulătoare pentru a ne dâ 

o ideie complectă asupra vieţei bisericeşti din 

acea parte. Ea este scrisă cu împrejurarea do

liului pentru noi de 100 ani dela unire; este 

tot ce s’a scris mai bine şi mai cu inimă. Sără

cia de ştiri însă se explică prin faptul că autorului,

necunoscător al limbei ruse, nu i-a putut cădea 

înaintea ochilor toate lucrările ruse în cari se 

vorbeşte în detaliu despre mersul acestei bi

serici. Totuşi este mult mai înavuţită în date 

informative noi de cât articolul fostului profesor

N. Dobrescu.3) Toate lucrările de până acum 

suferă de neîndestularea citirei tuturor articolelor 

de prin revistele basarabene şi a puţinelor lu

crări, alcătuite tot de cei ce puteau purta con

deiul din Basarabia, cari au alergat la cunoş

tinţa lucrurilor, tăinuite în actele prea bine în-r
r

grijitei arhive consistoriale din Chişinău, — acea

stă arhivă find şi de acum înainte un izvor ne

secat de ştiri pentru viaţa poporului şi bisericei 

basarabene, dela 1808 până în prezent.
•  *

Viaţa culturală bisericească este într’o strânsă 

legătură cu cea curat literară. Şi în acest do

meniu cel dintâi dintre scriitorii noştri din regat, 

care a scris un frumos volum despre viaţa lite

rară este prof. P. Haneş, care în < Scriitorii ba-

sarabeni» ai săi, deşi nu a putut pătrunde în 

toate amănunţimile scrisului basarabean, totuşi 

lucrarea sa este uţi prim prinos, adus culturei 

Basarabiei. Lucrarea d-lui Şt. Ciobanu, *) însă 

pe care o tipăreşte < Societatatea culturală a uni- 

unei clerului basarabean» socotesc a fi desă

vârşită în ceia ce priveşte marginele din titlu. Ea 

ne dă lucruri cu totul noi pentru cititorii din 

îostul regat, atingând în stil modest toate încer

cările de condei ale celor a căror inimă a vi

brat totdeauna româneşte. Pe dinaintea ochilor 

noştri apar chipurile acelor modeşti,— adeseori 

stângaci—, zugrăvitori ai lucrurilor basarabene, 

cari adesea s’au mulţumit să scrie numai pentru 

mângâerea lor proprie, fără să-i bucure măcar 

o cât de slabă rază a vreunei răsplăţi din par

tea societăţei pentru care scria.

Dacă prietenul meu de mai sus a adunat tot

1 , Biserica românească din Basarabia"t 1914. Bucureşti.

*) Un articol în «Convorbiri literare» pe luna Mai 1913.

*) «Istoria literaturei basarabene sub stăpânirea streină»» Chi- 

sniu 1923.
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ce i-a fost cu putinţă, privitor la scriitorii pro

fani şi bisericeşti, am socotit că nu va fi, de 

prisos să încheg o istorie a bisericei basarabene 

în limba românească pentru a o pune la înde

mâna clerului dincelelalte părţi ale ţărei pentru 

a cunoaşte viaţa şi lucrul de mai bine de o sută 

de ani al acestei biserici. Doresc ca această is

torie să vorbească despre instituţiunile ei şco

lare şi culturale şi de ajutoarea ei socială. Numai 

atunci se va vedea cu cât această biserică stă 

mai sus decât a noastră. Atunci se va înţelege 

de ce biserica de acolo trăeşte, iar cea de aici 

tânjeşte în deplină sărăcie, uitată şi fără o rază 

de nădejde spre zile mai bune.
m

De la început trebuie să spun că mai tot 

materialul privitor la activitatea bisericească din 

Basarabia este cunoscut şi publicat, adeseori în 

prea mari amănunţimi, de diferiţi mânuitori de
✓

pană ca: Prea Sfinţitul Arhiepiscop al Chişinăului 

şi Hotinului, Gurie, de pe vremea când era mi

sionar prin părţile acestea; V. Curdinovski, fost 

profesor la seminarul din Chişinău; pr. A. Celac; 

fraţii Parhomovicî, dintre cari cel mai activ şi

mai lipit de chestiunile bisericeşti din Basa

rabia este Iosif Parhomovicî, care a scris cel 

mai mult, arătând în cele mai mici amănunte 

viaţa ierarhiilor ruşi din Basarabia şi căruia îi 

datorim dăinuirea revistei «Societăţei arheologice

bisericeşti» numită: « T> udâ bessarabscago ţer- 

covnago istorico-arheologhicescago obşcestva » (Lu

crările societăţei bisericeşti istorico-arheologice ba

sarabene) b) Aceste lucrări verificate cu actele din 

arhiva amintită mai sus formează un nepreţuit

material pentru încăegarea istoriei bisericei de 

aci. Afară de revista.istorico-arheologică, munca 

iubitorilor moldoveni de trecutul naţiei lor a mai 

dat la lumină încă o revistă bogată în articole,
♦

mult mai bine alcătuită de cât cea de sus 

şi cu o mulţime de documente, cari ar trebui

introduse în colecţiile cele mari ale Academiei. 

Această revistă este < Trudă bessarabskoi gu- 

bernskoi ucenoi arhivnoî commissii* (Lucrările

comisiei savante guberniale basarabene) ,6) pusă

sub conducerea lui I. N. Halippa, care a fost 

aruncat de revoluţia rusă, nu ştim din ce îm-

•) Ajuns până la volumul al XIV-lea, şi continuă.
•) S’a oprit la voi. lll-lea în 1907, încet ându-i existenţa,

VIEAŢA UNEI TIPOGRAFII BASARABENE _ _
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prejurări, tocmai la Harcov. Puterea de muncă 

inteligentă a sa este o simţită pierdere pentru 

binele Basarabiei cărturăreşti.

După unire au început să apară şi în limba 

română multe lucrări, cari lămuresc viaţa cultu

rală şi literară a Basarabiei din diferite puncte, 

de vedere. Astfel, revista istorico-arheologică, 

despre care am vorb't mai sus, nu numai că 

nu a încetat de a mai apărea, ci din contră con

tinuă deocamdată în ambele limbi, ca acum în 

urmă să apară în întregime în româneşte. Arhi

mandritul Visarion Puiu, astăzi episcop de Argeş, 

a publicat, «Mănăstirile din Basarabia*, 7) având 

la temelie materialele căpitanului de stat major 

rus Zaşcîuc şi alte informaţiuni din diferite ar

ticole publicate în revistele arătate. Se poate 

adâoga ca material preţios şi sigur încă o lu

crare oficială, bogată în date, privitoare la bi

serica basarabeană: <Anuarul eparhiei Chişinăului 

şi Hotinului*, alcătuit cu osârdia-i cunoscută de 

Constantin Tomescu, secretarul Consistorului du

hovnicesc al acestei eparhii.

Pentru partea de după revoluţie, biserica ba-
«

sarabeană şi-a găsit un bun închegător al lu- 

crurilor din sânul acestei biserici în redactorul 

acestei reviste, Pr. Serghie Bejan, care a tipă

rit un şir de articole în „Luminătorul“ 8) Noi 

ne vom opri cu povestirea faptelor din istoria 

bisericei basarabene la anul unirei Basarabiei cu 

patria-mamă.
II

In clipa răpirei Basarabiei de către Imperiul 

rus, tipografia mitropolitană din Iaşi era ruinată 

prin mutarea unor piese la Dubosari — şi cele 

mai de seamă, — de către popa Mihail Stril-

biţki, fost bun lucrător la prima, rămânând

ca numai teascurile din mănăstirea Neamţului să 

mai dea la lumină cărţile trebuincioase pentru 

slujba bisericească. Eparhia Huşilor, care deşi 

era cea mai mare ca număr de biserici şi în

tindere de teritoriu, era cu totul lipsită de mij

loacele de tipărire.

Mitropolitul Gavriil Bănulescu, după doi ani 
de la anexarea acestui pământ, văzând marea 
trebuinţă a unei tipografii în care să se tipă- 
riascâ cărţile de slujbă pentru bisericele ro
mâneşti din Basarabia, cari erau cele mai multe,

7s Cai tea coprinde 250 p., tipărită în 1922 în tipografia eparhială 
din Chişinău

Formează voi. XI din« Lucrările societăţei bisericeşti jsto* 
rico-arheologice basarabene».

8) Vezi No. din anii 1990—22*

şi pentru puţinele locaşuri sfinte pentru închină

torii ruşi de pe linia Nistrului, a cerut încă de 

la 25 Septembrie 1813, printr’un raport de la

Sf. Sinod rus îngăduirea înfiinţărei unei tipografii 

pe lângă casa mitropolitană. Iată ce zicea el: 

„După mutarea mea din Iaşi în târgul Chişinău, 

mi-am întors privirea asupra turmei încredinţate 

mie, şi am văzut că atât bisericile enoriale de aici, 

cât şi mănăstirile şi schiturile, nu numai că sunt 

cu totul lipsite de cărţile duhovniceşti, trebuitoare 

pentru învăţătura preoţilor şi a creştinilor, dar 

au Nevoie şi de îndreptarea slujbei dumnezeeşti, 

pentru că cu privire la bisericele moldoveneşti din 

eparhia Huşilor, de care sunt lipite cele mai 

multey nu există nicio tipografie, iar cea dela 

Iaşi) fiind singura în toată Moldova, nu poate 

să îndestuleze bisericele cu cărţi, (ierarhul tace a-
_ » 

supra celei de la Neamţu, poate cu dorinţa de 

a i se aproba mai de grabă), şi pentru aceasta

clerul moldovean de aici este nevoit să-şi cumpere 

cărţile trebuitoare de cele mai multe ori din ţi

nuturile austriace. Aceste cărţi fiind tipărite în 

tipografii unite, afară de greşelile strecurate în 

limba lor mai coprind şi învăţături protivnice în- 

văţăturei ortodoxe, pentru cari pricini cumpărarea 

unor asemenea cărţi s’a oprit. In ceia ce priveşte 

bisericile ruse, cari sunt numai câteva pe Nistru 

şi în Basarabia,9) în care acum trebuie să se în- 

mulţiască cu curgerea vremeî  aceste biserici nu 

pot să-şi aducă cărţile trebuitoare de cât din 

Kiev, care aducere în vremea de faţă este îm

povărată cu o mulţime de greutăţi din lipsa 

drumului lesnicios cu această provincie. Din pri~ 

cina situaţiei bisericilor de aici, eu, după datoria 

mea pastorală, q,m socotit de nevoie să aşez, în 

Chişinău, lângă casa mitropolitană, o tipogra

fie pentru tipărirea sub supravegherea mea per

sonală, cărţi bisericeşti în limba moldovenească şi 

slavonă, pentru trebuinţa acestei eparhii, şi în 

acest scop termin clădirea de cărămidă cu toate 

încăperile pentru aşezarea teascurilor şi cu chiliile 

pentru locuinţa conducătorului tipograf şi a celor

lalţi lucrători, am pregătit toate uneltele tipografice, 

am cumpărat materialul de trebuinţă, am literă
♦

moldovenească şi slavonă, iar din mănăstirea 

Neamţului am primit pe iscusitul călugăr tipograf, 

Ignatie, care a venit după propria lui dorinţă, şi 

care este de neam velicorus, ştiind afară de limba

9) Adică in Bugeac.
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sc slavoneascâ şi pe cea moldovenească de aici. 

Aducând aceasta la cunoştinţa £>f. Sinod) cer 

prea plecat binecuvântarea sa pentru deschiderea 

zcestei prime tipografii în ţinutul acesta şi îngă- 

iuirea să tipăresc în ea cărţile trebuitoare pen

tru slujba dumnezeiască precum şi cărţi cu co- 

prins religios pentru învăţătura, atât a clerului, 

cai şi a credinciosului norod în limba moldove

nească şi cea slavoneascâ. Afară de aceasta, se- 

tunarul de aici are nevoie de gramatici şi alte

anuale, scrise cu literă rusească, precum şi au

torităţile civile, de imprimate. Pentru acest lucru 

S f Sinod a-mi îngădui să tipăresc în această 

tipografie şi lucrări cu litere ruseşti de cari
m •

ai'etn din destul(t 1<))

După această cerere a urmat o lungă tăcere. 

Mitropolitul Gavriil, temându-se de refuz, reînoi 

cererea sa pe altă cale: scrise mitropolitului Pe- 

tersburgului, Ambrozie, şi primului secretar al 

St.  Sinod, Gavriil Ignatievicî Jurachin, arătând 

în colori cât se poate de vii marea nevoie pe 

care o are biserica din Basarabia de o asemenea 

tipografie. De această dată el găseşte alte do

vezi şi mai convingătoare pentru trebuinţa acestei 

tipografii. Intre altele, el spune mitropolitului 

Ambrozie: Niciodată n aş fi îndrăznit să vă su

păr cu rugămintea mea, dacă nu m-ar sili la a-
y

ceasta datoria mea de păstor şi lipsa de cărţi din 

bisericele ţinutului acestuia: şi mai cu seamă în 

partea aşa numită Basarab ia ,n) care a fost mai 

înainte sub stăpânirea Tătarilor şi mai apoi sub 

Turciy care parte nu a putut avea din pricina 

apăsărei necredincioşilor, cărţile creştine pentru 

învăţătura trebuitoare, dar chiar şi bisericele ei 

sunt în ruină şi părăsire} iar clerul fugit. Pe 

lângă această lipsă de cărţiy fără o tipografie} 

bisericele cari se clădesc din nou precum şi cele 

vechi vor rămâne în curând fără cărţile de slujbă. 

Afară de aceasta, fără această tipografie, eu nu 

voi avea putinţa să îndestulez bisericele moldo

veneşti cu cărţi de rugăciune, registre, catehisme, 

instrucţiuni pentru protopopi, cuvântări pentru 

duminici şi sărbători, dintre cari din cele dintâi 

am tălmăcit în limba de aici patru la număr, 

iar cu tălmăcirea de cuvântări mă ocup acum, 

apoi seminarul fără tipografie va întâmpina mari 

greutăţi în instruirea tinerimei moldovene. la)

10) Dosarul No. 501, f. 1—2 pe anul 1813 din Arhiva Consis
ta riului duhovnicesc din Chişin&u. (ruseşte).

11) Este vorba tot de Bugeac. 12) Ibidem f. 4.
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Cu privire la cenzurarea lucrărilor, mitropo

litul Gavriil, în această scrisoare, adaogă, că ea 

va fi supraveghiată de dânsul şi nicio lucrare
I

nu va intra sub teascul tipografiei sale până nu 

va fi cercetată personal de el. Corectarea căr

ţilor se va face de dânsul, în ceia ce priveşte 

cărţile moldoveneşti; iar cele slavone vor fi corec

tate de vicarul său, episcopul de Tighina, Dumi-

trie Sulima.l3)

După trecere de două luni, Sf. Sinod îngădui 

deschiderea tipografiei, la 4 Mai 1814. Ucazul 

a fost primit la 27 ale aceleiaşi luni. Una din 

cele mai grele condiţiuni puse de Sf. Sinod era 

ca toate cărţile bisericeşti româneşti, cari se vor 

tipări aici să fie neapărat traduse după ediţiile 

sinodale din Moscova. S’a alcătuit statutul şi s’au 

dat instrucţiunile necesare, cari constau în ur

mătoarele puncte:

1) Orice carte sau lucrare nu se va pune în 

lucru fără aprobarea mitropolitului Gavriil;

2) Corecturile lucrărilor româneşti se vor pre

zenta mitropolitului Gavriil; iar cele slavone şi 

ruseşti episcopului Dimitrie. Ele se vor executa 

curat, în numărul de exemplare şi pe calitatea 

de hârtîe pe care o va fixa şi alege mitropolitul;

3) Tipograful Ignatie va primi tot materialul 

tipografic cu inventar şi va supraveghia purta

rea lucrătorilor, cari vor fi regulat la lucru în 

toate zilele lucrătoare, afară de duminici şi săr

bătorile arătate în tabela atârnată în clădirea 

tipografiei. Pentru abateri de la datorie a vre

unui lucrător, maestrul Ignatie poate să-i amen

deze, iar pentru greşeli mai mari se va comu

nica mitropolitului.

4) Maestrul este dator să nu lipsiască din 

tipografie, la trebuinţă i se va dâ concediu de 

câtre însuşi mitropolitul, fiind dator să-şi lase 

înlocuitor dintre lucrătorii mai cu pricepere şi 

purtare bună ai tipografiei;

5) Maestrul tipograf va ţine la curent regis

tru de venituri şi cheltueli făcute cu tipăritul 

cărţilor. In acest registru se va arăta când s’a 

tipărit o carte oarecare,, din a cui poruncă, câte 

exemplare s’au vândut, cui şi cu a cui îngăduire.

Totdeodată va ţine socoteala de ce sume se 

cheltuiesc şi să fie cu luare aminte ca să nu 

treacă această chieltuială peste zece mii de lei. 

Pentru înscrierea tuturor acestor lucruri va pri-

13) Ibidem f. 5. Arhiepiscopul Dimitrie Sulima a condus tur
ma de la ,18 Iunie 1821 — 4 August 1844.
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mi de la dicasterie patru registre; iar la 1 Ia

nuarie al fiecărui ân se vor prezenta toate aceste 

registre pentru a fi verificate de însuşi mitro

politul.

După cât vedem, din aceste puncte reiese că 

în fruntea tipografiiei este însuşi creiatorul ei, 

mitropolitul Gavriil, care în cererile sale dedese 

toate garanţiile persoanei sale înaintea Sf. Sinod; 

iar maestrul tipograf, în tot ce priveşte condu

cerea şi administraţia ei, era călugărul Ignatie. l4)

Astfel, în ziua de 31 Mai 1814 tipogrrafia e- 

parhială se deschise oficial cu mare pompă. ,5)

Pe temeiul punctului al 7-lea din ucazul Sf. 

Sinod, cărţile româneşti de ritual, cari aveau 

să se tipăriască In tipografia exarhială, trebuiau 

să fie traduse după cărţile slavoneşti ale bise

ricei ruse, ediţia tipografiei sinodale din Moscova. 

Se ştie, că între coprinsul cărţilor greceşti de 

ritual şi cele slavoneşti din biserica rusă este o 

deosebire şi Moldovenii din Basarabia se obiş

nuiseră cu acest fel de cărţi. Mitropolitul Gavriil 

înţelegea foarte bine, că îndeplinirea condiţiunei, 

puse de ucaz ar fi adus o frământare simţită în 

biserica din Basarabia. Trebuia neapărat ca a- 

ceastă condiţiune să fie mai moale. De aceia el 

se adresă Sf. Sinod cu rugăciunea ca să i se 

îngăduie să tipăriască provizoriu: Evanghelia,

Apostolul şi MolUfelnicul după tipul moldove

nesc cu particularităţile moldoveneşti. In bise

rica românească citirile Evangheliei şi Apostolului 

sunt aşezate, nu în ordinea biblică şi nici în or

dinea capetelor cum sunt cele slavoneşti, ci ca la 

Greci: în ordinea citirilor bisericeşti de la un Paşte 

până la altul. Mitropolitul roagă pe Sf. Sinod 

ca să-i îngăduie să tipăriască temporal aceste 

cărţi după cum sunt cele româneşti. El lămu

reşte Sf. Sinod că o asemenea aşezare îngăduie 

preotului român să caute Evanghelia sau A- 

postolul mult mai uşor, căci dacă s’ar tipări 

aceste cărţi după capete, atunci preoţii aceştia, 

şi mai cu seamă cei mai bătrâni, ne putând găsi 

cu uşurinţă bucata căutată vor citi cu totul 

altceva, vor începe de unde nu trebuie şi vor 

sfârşi iarăşi unde nu se cuvine. Acest cler ro

mânesc, care a suferit atâta vreme sub jugul ne

credincioşilor merită să i se dea această uşurare, 

căci cu vremea se va obişnui şi cu schimbările

din căţile slavoneşti, şi apoi nu este nici o pier-
'  — ---------- 1------------ — f -  ■

14) Ibidcm f. 11—12.

16) Ibidem, I. 20.

dere, fiindcă în cărţile tipărite cu particularită

ţile româneşti se găsesc Evanghelii şi Apostole 

*a toate împrejurările ca şi în cele slavoneşti. 

Apoi mitropolitul mai observă, că în Molitvel- 

nicele româneşti sunt tipărite rugăciunile pri- 

vitoare 'la odoarele şi icoanele bisericeşti, iar în 

cele slavone nu. Tot în aceste Molitfelnice ro

mâneşti sunt tipărite rânduelele primirei în sânul 

bisericei ortodoxe a Evreilor, ereticilor, a celor 

crescuţi din tinereţe în erezie, a schismaticilor 

botezaţi şi unşi cu sf. mir de către preoţii lor 

apostaţi, cum sunt tipărite exact rânduelele celor 

ce trec dintre eterodoxi la biserica ortodoxă de 

răsărit în Molitfelnicul tipărit în Rusia. Dacă în 

noul Molitfelnic pe caie avea să-l tipăriască în 

tipografia sa, mitropolitul ar fi dat afară aceste 

rânduele cu privire la primirea celor de altă 

credinţă în sânul bisericei ortodoxe, atunci 

fără îndoială ar fi dat naştere la o mulţime 

de tâlcuiri în popor. 18)

Aprobarea de a se tipări Evanghelia, Apos

tolul şi Molitfelnicul după chipul cel româ

nesc se primi la 31 Decembrie 1819. Astfel că 

îngăduirea şi porunca, în acelaş timp, ca toate 

cărţile bisericeşti, cari se vor tipări în limba ro

mânească, să fie traduse de pe ediţiile sinodale 

din Moscova se reduse numai la atâta, fără să 

mai ştim ce s’a făcut mai departe în această 

privinţă, după moartea lui Gavriil Bănuescu, care 

moarte a avut loc în 30 Martie 1821.17)

Ediţiile tipografiei sinodale din Moscova, de 

fapt, au la temelie acelaş coprins, cu mici de

osebiri, cu acelea ale tipografiei din lavra Pe- 

cersca, afară de anumite rugăciuni şi mai cu sea- * 

mă de calendarul de la urma lor. Biserica ba

sarabeană fiind în mai mare apropriere de Chiev 

de cât de Moscova, ea şi-a adus cărţi de ri

tual de la lavra chieveană, şi pentru acest motiv, 

dacă asupra ediţiilor româneşti din Basarabia au 

rămas urme chievene, aceasta nu-i de mirare.

Acum să vedem ce fel de cărţi româneşti s’au 

tipărit în această tipografie sub mitropolitul 

Gavriil Bănulescu:

In timpul păstoriei mitropolitului Gavriil s’au 

tipărit Liturghia, Mineiul de obşte, Psaltirea şi 

Molitfelnicul, cari se află în cea mai mare şi
%

strânsă legătură cu cărţile slavoneşti. însuşi mi

tropolitul nu s’a ocupat cu tălmăcirea din slavo-

16) Ibidem, f. 26 - 26.
17) Ibidem, f. 81.
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neşte în româneşte a cărţilor mari. El spune în 

scrisoarea sa către mitropolitul Ambrozie în care 

repetă cererea sa către Sf. Sinod, prin care îl 

roagă să îngăduie deschiderea tipografiei din

Chişinău, că a tradus în româneşte Cărticele de 

rugăciuni, Acatiste, Catihisme, Instrucţiuni pentru 

protopopi şi Cuvântări pentru duminici şi săr

bători. Munca de traducere a cărţilor arătate 

mai sus a luat-o asupra sa episcopul Dimitrie 

Sulima, cari cărţi au fost singurele ce s’au ti

părit în timpul oblăduirei acestui mitropolit. 18)

Prima carte tipărită este Liturghia, care a 

eşit din teasc în 1815. Cartea aceasta are o pre

faţă scrisă de însuşi mitropolitul Gavriil, care 

între altele spune următoarele:

a) Intre multe îndreptări aduse bisericei din 

acest ţinut este şi înfiinţarea tipografiei eparhiale, 

unde s’a tipărit cea mai trebuincioasă carte şi 

a cărei lipsă se simţia aşa de mult. La tălmă

cirea acestei cărţi, tălmăcitorul a urmat întru to- 

totul originalul slavon, care s’a tipărit în Rusia, 

s’a adăogat la ea un calendar mai bogat şi pro

chimene pentru întreg anul, precum şi învăţături 

folositoare pentru conducerea preotului, cari lip

sesc cu totul în tipăriturile româneşti de mai

înainte.

b) Pentru preoţii cari vor sluji în limba ro

mânească, se atrage atenţiunea asupra unor lo

curi cari nu există în tipăriturile româneşti sau 

sunt unele schimbări despre cari se dau lămuririle 

de trebuinţă pentru a nu se socoti că sunt gre

şeli scăpate din vedere.

c) Cea mai de seamă greşală, care se întâl

neşte în Liturghiile româneşti, este expresia: « Cu 

înţelepciune dreaptă> şi «Înţelepciune dreaptă», 

care acum s’a corectat prin expresiunea: «înţe

lepciune, drepţi», căci aceasta corespunde expre- 

siunei originalului grecesc: «oo<p(a, 6pd-ol». Felul 

cum este tradus în Liturghia românească şi cea 

slavonească este cu totul greşit, deoarece nu 

corespunde, nici cu originalul grec, nici cu in- 

tenţiunea Sfinţilor Părinţi, alcătuitori ai dumne- 

zeeştei Liturghii, cari prin cuvintele de mai sus 

atrăgeau atenţiunea credincioşilor să asculte în

picioare cuvintele St. Evanghelii. Dovada se face 

cu faptul, că în unele biserici creştine, cum este 

de pildă în bisericile din Egipt se îngăduia ca

18) Nr. 423 di a dosarele pe anul 1820 din arhiva Conslstoriului 
duhovnicesc din Chişinău : (in ruseşte).
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poporul să stea jos în vremea cântărei psalmilor; 

iar pentru ca să se dea importanţă unor anu

mite acţiuni din biserică, preotul sau diaconul 

rostia cu glas puternic: «înţelepciune, drepţi*, a- 

trăgând prin aceasta atenţiunea ascultătorilor ca 

să se ridice în picioare şi prin aceasta şă fie 

mai atenţi.

d) In locul cuvintelor din Liturghia româneas

că: «pre toţi şi pre toate*, să se zică: «şi pen

tru toţi şi pentru toate.» Expresiunea dintâi nu 

corespunde nici originalului grec, nici traducerei 

slave, căci acele cuvinte sunt în legătură cu vos- 

glasul de mai înainte, în care se vorbeşte des

pre darurile pe cari preotul liturghisitor le aduce 

pentru împărat, familia lui, toată oastea, şi deci 

de aci urmează că trebue să se zică: *şi pen

tru toţi şi pentru toate*, cuvinte cari corespund 

întocmai atât înţelesului, cât şi originalului.

e) In originalul grecesc şi în traducerile ro

mâneşti, este un cuvânt, care nu există în tra

ducerea slavonă, atunci câad este vorba despre 

împărtăşirea poporului. După traducerea româ

nească şi originalul grecesc, preotul zice: «C« 

frica lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste 

să vă apropiaţi», pe când în slavoneşte este 

nftmai: «Cu frica lui Dumuezeu şi cu credinţă 

să vă apropiaţi», adică: «So strahom bojilm i 

vleroiu pristupite». Epresiunea «şi cu dragoste»

se presupune că ar fi fost adăogată după tra

ducerea definitivă a Liturghiei din greceşte în 

slavoneşte, deoare ce se ştie cu câtă fidelitate 

şi cu câtă grijă au fost traduse cărţile slavoneşti 

de ritual din greceşte, şi afară de aceasta, ex

presiunea <cu dragoste» este coprinsă în cuvin

tele: «Cu frica lui Dumneseu şi cu credinţă».

f) In calendarul de la sfârşitul Liturghiei, mitro

politul spune cititorului său, că pe lângă sfinţii 

cunoscuţi, a mai adăogat şi pe aceia cari sunt 

proslăviţi în Rusia şi minunnile icoanei Maicei 

Domnului, săvârşite în diferitele locuri ale Rusiei, 

ca o recunoştinţă faţă de mila lui Dumnezeu, 

care a scăpat lumea creştină de jugul Agareni- 

lor, unind partea aceasta de pământ creştin cu 

Rusia de sub stăpânirea împăratului Alexandru I.

Cercetând cu deamănuntul cuprinsul acestei 

Liturghii, găsim că este tradus după ediţia de 

Kiev, care în calendar, la toţi sfinţii din calen

darele ediţiei moscovite, sunt adăogaţi şi sfinţii 
locali pe cari îi au calendarele ediţiilor din Kiev.

Catehismul. In anul 1816 ieşi de sub teas-

3
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curile aceleiaşi tipografii o altă carte a mitro

politului Gavriil, numită Catehism, care coprinde 

acele lucruri pe cari clericii trebuie să le ştie 

pe de rost când intră în slujbă. In acest Cate

hism găsim locuri din Sf. Scriptură, din canoa

nele St. Părinţi şi ale Apostolilor precum şi din
i

regulamentul duhovnicesc, cari trebuesc ştiute 

de preoţi. El este tălmăcit din slavoneşte. Preo

cuparea mitropolitului Gavriil în acest catehism 

este curat practică, şi nici de cum filosofică, pe 

care o întâlnim în catehismul lui Amfilohie de 

Hotin: în «Gramatica teologhicească», care nu 

era altceva de cât o traducere după catehismul 

lui Platon al Moscovei.

Pe pagina din dos a titlului cărţei este o i- 

coană a Sfintei Treimi, iar la începulul capito

lelor sunt tlori asemănătoare cu cele din Litur- 

ghia din 1815. Numerotaţia se face pe foi de 

la 1—42.

Molitvelnicul. Prin Octombrie 1816 mai apare 

încă o carte sub numele de »Molevnicuh, care
A

are titlul următor: Intru slava sfintei cei de o 

fiinţă..... cu blagoslovenia Prea Sfântului în

dreptătorului Sinod si a preaosfinţitului Ga- 

vriil, Exarh Mitropolit Chişinăului şi Hotinuluiy
%

s’au tipărit cartea aceasta ce se numeşte Molev- 

nic, adică rânduiala cântărilor de rugăciuni şi 

a paraclisurilor osăbit, în exarhiceasca typo- 

grafie a Basarabiei, ce să află ,în sfânta M i

tropolie a Chişinăului şi a Hotinului. In Chişi- 

nău. 1816 Oct.
<

Psaltirea. In anul 1818 a apărut o Psaltire 

în limba românească, în care s’a adăogat toate 

deosebirile, care există între psaltirea slavă şi 

cea greacă, şi deci şi cea românească. La în

ceputul ei găsim Simbolul lui Atanasie, patriar

hul Alexandriei, o scurtă expunere de credinţă

a sf. Maxim şi învăţătură cum să se facă semnul

st. cruci. După fiecare catismă aflăm câteva tro

pare, culese din Octoih şi rugăciuni; iar la sfâr

şit avem rânduiala ieşirei sufletului din trup, un 

pomelnic şi învăţătura cum să se cânte cei doi-
*

sprezece psalmi pe cari îi cântau pustnicii, în 

vechime.

Mineiul de obşte. După un an, în 1819, ieşi 

la lumină o altă carte, întitulată: Mineiul de obşte, 

tradus din slavoneşte în româneşte. Acest Mi

nei are şi o precuvântate scrisă de mitropolitul 

Gavriil. El spune, că văzând lipsa cea mare pe

care o simte biserica din Basarabia de Mineile 

lunare, s’a hotărât să traducă acest Minei de 

obşte la care a adăogat slujba Acoperemântului 

Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Sărbă

toarea aceasta îşi are originea în Grecia de unde 

a fost adusă odată cu primirea creştinismului în 

Rusia, dar în Basarabia nu era încă popularizată. 

Fiindcă pământul nostru, zice mitropolitul, a 

fost scăpat de jugul Agarenilor şi s’a unit cu 

Rusia, mulţumită acoperemântului Maicei Dom

nului, se cuvine să se serbeze acest praznic şi 

aici. Iată pentru ce s’a tipărit slujba aceasta la 

sfârşitul acestei cărţi.

Liturghia cea mare. In anul 1820 se tipăreşte 

Liturghia cea mare, care este un amestec între 

originalul slavon şi traducerea românească. După
1

o cercetare amănunţită se vede că la temelia 

traducerei româneşti se află originalul de Kiev, 

deşi în rânduiala tunderei celei mici şi rugăciunile 

la sfinţirea odoarelor şi icoanelor bisericeşti s’a 

lăsat traducerea din vechile ediţii româneşti. In 

calendarul de la urmă s’au lăsat afară mulţi din

tre sfinţii pe cari îi găsim în ediţia de Kiev şi 

cea rothânească.

După actele tipoprafice eparhiale reese că 

în timpul oblăduirei mitropolitului Gavriil s’au

tipărit 19.320 exemplăre.

Acestea sunt cărţile de ritual tipărite de mi

tropolitul Gavriil cu ajutorul vicarului său, Di- 

mitrie, în tipografia din Chişinău. Urmaşii săi au 

mai tipărit pe lângă cărţile deja descrise şi alte 

cărţi de slujbă în coprinsul cărora nu se mai 

răsfrânge originalul slavon, fiind cu totul repro

duse după traducerile tipărite în România. De 

la 1820 şi până la 1853 nu s’a mai tipărit alte 

cărţi afară de reproducerea celor de mai sus după 

trebuinţa bisericilor. Intre actele Direcţiunei e- 

conomatului casei mitropolitane din Chişinău 

găsim un document, care vorbeşte despre cere

rea ce se face preoţilor de la biserica sf. Ha- 

ralampie şi sf. Ilie pentru a dâ un exemplar din 

Penticostarele lor, cari după terminarea între- 

buinţărei lui, li se va întoarce. îndată după a- 

ceasta urmează rezoluţia îngăduirei episcopului 

Irinarh de a se tipări 600 exemplare din Penti- 

costarul acesta, cari au şi fost gaţ£ la 10 Iunie 

1854, punându-se; în vânzare pentru nevoile bi

sericilor. ,9) Coprinsul acestui Penticostar este
/

y

lf) Dosarul Nr. 242 din Arhiva tipografiei casei arhiepiscopale
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asemănător cu acela al Penticostarului din mă

năstirea Neamţului, tipărit în 1848. Exemplarul 

bisericei Sf. Haralampie se păstrează până în 

timpul de faţă. După tipărirea acestui Penticos- 

tar s’a mai tipărit încă o Evanghelie în limba 

românească. Chestiunea tipărirei acestei Evan

ghelii s'a ridicat pentru prima dată in 1853;20) 

iar ieşirea de sub teascurile tipografiei a avut 

loc în 30 Noemhrie 1854, s’au tipărit 603 exem

plare, cari în anul următor s’au trimis protopo- 

pilor pentru a fi împărţite pe la biserici.2I) Intr’-
*

un act al tipografiei din 1855 aflăm că s’a mai 

tipărit încă odată Evanghelia în limba româ

nească *s) âl cărui cuprins este întru totul ase

mănător cu acela al Evangheliei din Buda, ti

părită în 1812.

După un mic răspas de vreme, Direcţiunea 

economatului a casei arhiepiscopale face o cerere 

pentru tipărirea Tipicului în număr de 600 ex

emplare după numărul bisericilor eparhiei. In 

19 lanuar 1856 se cere aprobarea episcopului 

Irinarh ca să se cumpere 100 baloturi de hârtie 

trebuitoare pentru tipărirea Tipicului amintit. La 

14 Martie 1858, Irinarh dă poruncă ca să se 

trimită tuturor bisericilor acest tipic moldove

nesc, chiar şi acelora cari-1 mai aveau în ediţia 

de peste hotare. *8) In titlul acestui Tipic se spu

ne că el este tipărit după ediţia de Iaşi. î4)

După tipărirea Tipicului se ceru la 6 August, 

1860 aprobarea episcopului Antonie ca să se 

întrebe, prin Consistoriu, protopopii de ce cărţi 

de ritual mai au nevoie bisericile de sub con

ducerea lor. Se răspunde că se simte cea mai 

mare trebuinţă de Mineiul praznicar în limba

românească. Prin raportul din 18 Iunie 1861 2S) 

se comunică episcopului că tipărirea Mineiului 

praznicar sau Antologhionului este gata. O- 

dată cu comunicarea despre terminarea tipărirei 

Antologhionului se cere şi aprobarea tipărirei în 

100 exemplare din Octoihul în limba româneas

că de care se simte nevoia în bisericile epar

hiei. Printr’un alt raport de la 21 Octombre

din Chişinău. Arhiepiscopul Irinarh (Popov) a cârmuit de la 12 
Noem. 1844—17 Martie 1858.

,0) Nr. 242 din Arhiva tipografiei.
,l) Nr. 347 din Arhiva tipografiei.
M) Nr. 358 din Arhiva tipografiei.
n) Nr. 242 din Arhiva tipografiei.
**) Nr. 404; din Arhiva tipografiei.
Este vorba despre ediţia din 1816, un exemplar din această 

Evanghelie se găseşte şi în vestiarul casei arhiepiscopale din
Chişinău.

u) Nr. 447 din Arhiva tipografici.

1861, 2e) Direcţiunea a comunicat episcopului că

pentru îndeplinirea poruncei verbale a sa, s’a 

trimis parohului bisericei Bunei Vestiri, Eftimie 

PopovicI, Octoihul cu canoanele Născătoarei de 

Dumnezeu pe opt glasuri în limba românească, 

tipărite în mănăstirea Neamţului pentru a veri

fica şi compara cu textul slavon, pentru a se 

putea dâ la tipar, rugându-1 totodată ca să bage 

bine de seamă să nu se fi strecurat vreo gre

şeală din punct de vedere dogmatic. Preotul 

Eftimie Popovici a găsit următoarele nepotriviri:

a) Octoihul este la fel cu cel slavon, afară de 

stihirile Născătoarei de Dumnezeu, cari se cântă 

în Marea Sâmbătă la Vecernia cea mare pe 

opt glasuri;

b) Stihirile de la Stihoavnă, la Doamne stri- 

gat-am, şi cele de la sedealnă nu sunt tipărite 

în ordine, ca în Octoihul slavon; iar unele sti- 

hiri de la Doamne strigat-am nu se potrivesc 

cu cele din textul slavon;

c) Greşeli din punct de vedere dogmatic nu 

se găsesc;

d) Canoanele Maicei Domnului pe opt glasuri, 

cari se cântă la pavecerniţă, cari în o c 0̂ihul 

siavon sunt aşezate la sfârşitul vecerniei fiecărei 

zile, nu se potrivesc în aşezare cu cele din sla- 

voneşte, restul în ceia ce priveşte scopul şi du

hul religios este pretutindehea păstrat cu mare 

grijă. Se îngăduie tipărirea afară de stihirile Năs

cătoarei şi canoanele Născătoarei de la pave

cerniţă. 27) Octoihul de Chişinău nu a urmat 

pretutindenea prototipul său românesc de la 

1836, din Neamţu; ci a dat întâetate textului 

slavon. In 1862 s’a terminat tipărirea Octoihu- 

lui despre care a fost vorba mai sus. Intr’un 

act din acest an 28) se vorbeşte şi despre un 

Ceaslov românesc, dar noi nu cunoaştem de 

cât un Ceaslov şcolar tipărit în 1867. Acest 

Ceaslov a suferit influenţa atât a textului sla

von cât şi a celui românesc. Totuşi această in 

flenţă nu este esenţială.

Comparând Ceaslovul mic de acum cu cel de 

Moscova se vede foarte bine influenţa celui de 

Kiev, mai cu seamă din rugăciunile îndreptate 

către prea cuvioşii Antonie şi Teodosie, cei a- 

tât de sărbătoriţi de Rusia sudică.
■ im ■ —

lfl) Nr. 307 din Arhiva tipografiei, Arhiepiscopul Antonie (So*
cetov) a condus de la 17 Mart. 1858—13 M it. 1871.

27) Nr. 307 din Arhiva tipoprafiei.
96; Nr. 514 din Arhiva tipografiei.
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In actul privitor la vânzarea cărţilor tipărite 

în Chişinău pe anul 1863 se vorbeşte pentru 

prima dată şi despre un Triod în limba româ

nească. 29) Acest Triod este asemănător, după 

coprins, cu cel din Blaj, tipărit în 1800.

Cu acest Triod se termină întregul şir de 

cărţi bisericeşti, tipărite de tipografia mitropo

liei basarabene. Tot timpul liber ea a retipărit 

cărţi din vechile ediţii pentru trebuinţele bise

ricilor din această eparhie până la anul 1882, 

când din lipsa de fonduri şi chiar de lucru prin 

apariţia altor tipografii civile, fu închisă de e- 

piscopul Serghie. 30) întreg materialul tipografic 

a fost vândut mânăstirei Noului Neamţ, dar şi 

acesta l-a vândut unui oarecare Sliomovici din

Chişinău, 31) afară de uneltele de legat, cari 

s’au întrebuinţat de fraţii mânăstirei la legarea 

cărţilor.

Odată cu răspândirea cărţilor tipărite in limba 

românească în această eparhie s’au mai răspân

dit şi cărţi slavoneşti din ediţiile de Moscova,
t

mai puţin, iar de Kiev mai mult.

Tipografia aceasta a avut o mare însemnă

tate şi pentru biserica de dincolo de Prut. In 

România prin anul 1860 guvernul român odată 

cu secularizarea averilor mănăstireşti a închis şi 

tipografiile, cari tipăreau cărţi de ritual cu li

teră chirilică. Cu vremea a început să se simtă 

nevoia acestor cărţi cu cari preoţii bătrâni se 

obişnuiseră. La ştirea că în Chişinău se tipăresc 

cărţi bisericeşti cu litere cirilice, nu odată re-
I

prezentanţii acestei biserici s’au îndreptat cu ce

reri de acest fel. Astfel în 1878 profesorul de 

la seminarul din Bucureşti, Nifon Bălăşescu, a 

avut corespondenţă cu episcopul Pavel, în care 

îi povesteşte că în România deşi în cancelariile 

autorităţilor civile s’a introdus alfabetul latin, 

totuşi în biserică se păstrează tot cel cirilic, şi 

că, aflându-se în Constantinopole, a auzit că la 

Chişinău se tipăresc cărţi de ritual după ediţiile
9

din mănăstirea Neamţului. îl roagă, ca urmare, să-i
/  ♦ • »

trimită catalogul cărţilor tipărite şi câteva exem-

k9) Nr. 531 din Arhiva tipografiei,
30) Vezi actele Direcţiune! economatului a casei arhiepisco

pale din Chişinău cu privire la închiderea tipografiei pe anul 
18^3, precum şi dosarul Nr. 42 pe anul 1883 din Arhiva mână
stirei Noului Neamţ Astfel vorbesc actele, căci în deobşte aşa 
se ascunde adevărul; dar de tapt a închis-o din dorinţa de a în
tuneca orice .rază de românizm, motivele materiale, fiindu-i îndrep
tăţirea. Arhiepiscopul Serghie (Leapidevski) a condus de la 21 
August 1882-12 Ian. 1891.

31) «Istoria pentru noua mănăstire Neamţu» pe verso al pag. 
60, de Andronic; după originalul românesc Arhim. Gurie a al
cătui! o alta în ruseşte în 1911.

\
plare din Triod, în vederea postului care se apro

pia. 3î)

Arhiepiscopul Pavel a îndeplinit rugăciunea lui 

Bălăşescu. Prin 1879, deasemenea, proprietarul 

unei librării de cărţi bisericeşti, un oarecare Geor- 

gescu, a cerut catalogul cărţilor bisericeşti tipă

rite în Chişinău 33) motivând că la ei nu se mai 

tipăresc cărţi bisericeşti. După aceasta Georgescu 

a comandat 20 de Trioade şi 10 Antologhioane. 

închiderea tipografiei mitropolitane de la Chişi- 

nău a fost întâmpinată cu adâncă întristare de 

conducătorii bisericeşti din România.

III

După cum am văzut mai sus, tipografia bi-

sericei basarabene a fost închisă în 1883 de
t

arhiepiscopul Serghie, dar tipărirea de cărţi ro* 

mâneşti încetase mai dinainte. După moartea 

arhiepiscopului Antonie nu s’a mai tipărit nici- 

o carte românească. Revista „Kişitievskiia epar-
hialnâia viedomosti“, care până acum se tipă

rise în cele două limbi, de acum înainte se ti

păreşte numai în limba rusă. Astfel că în tim

pul oblăduirei arhiepiscopilor: Pavel Lebedev, 

Serghie Leapidevski şi. Neofit Nevodcikov nu a 

mai văzut lumina tiparului nici o carte românească.

Ideia reînfiinţărei tipografiei s’a născut sub 

conducerea episcopului lacob Peatniţkil, care 

a cerut St. Sinod să îngăduie a se întemeia din 

nou tipografia eparhială pentru ca societatea

misionară „Frăţia Naşterei Domnului“ să poată

să-şi tipăriască broşurelele şi foile religioase-mo

rale pentru ca să se răspâdiască în popor în
*

ambele limbi: rusă şi română.

La 1900, 23 Martie episcopul lacob a

prezentat Sf. Sinod o cerere al cărei coprins

este cel mai de jos: „In multe parohii basara
bene cea mai mare parte a populaţiei, şi nu rare 
ori în chip exclusiv este românească, care ştie

4

numai limba moldovenească, neînţelegând de 
loc nici pe cea slavă-bisericească nici pe cea 
rusească măcar ca vorbit. Literatura religioasă- 
morală, care există până acum sub forma de 
cărţulii, broşuri, foi etc.., nu poate fi la înde
mâna acestei populaţii, între acestea, Moldovenii 
sunt însetaţi de învăţături religioase, de clă
dire creştină şi de mângâere prin citirea şi a

32) Nr. 25 din Arhiva tipografiei, pe anul 1879.
33) Nr. 20 din Arhiva tipografiei, pe anul 1879. Arhiepiscopul 

Pavel (Lebedev) a păstorit de la 13 Iunie 1871—16 Iulie 1882,
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scultarea cuvântului tipărit. Trebuinţa de o ase
menea literatură, care ar fi alcătuită în limba 
moldovenească, ar potoli setea populaţiei orto
doxe româneşti, care este prea mult simţită. 
In adevăr, sunt câteva ediţii religioase-morale 
în limba moldovenească, tipărite în România. Dar 
înainte de toate, limba acestor ediţii se deosi-

7 9

beste întru câtva de limba în care vorbesc Mol-
9

dovenii din Basarabia, după aceia cărţile tipă- 
nte în România sunt scrise cu literă latină pe 
care Moldovenii de aici nu o cunosc, în mare 
oarte, şi afară de aceasta, aducerea lor este 
foarte împovărătoare. Având în vedere marea 
trebuinţă a poporului de citirea de broşuri şi 
foi religioase-morale, am însărcinat cu aceasta 
societatea „Frăţia religioasă-morală misionară 
ortodoxă de Chişinău a Naşterei Domnului“, 
care are ca scop să ajute luminarea morală a 
turmei basarabene în duhul bisericei ortodoxe 
si întărirea ei în adevărurile credinţei creştine, 
între altele, prin editarea şi răspândirea de căr
ţulii, broşuri şi foi volante cu coprins moral. 
Aducând acestea la cunoştinţa Sf. Sinod, rog 
a mi se aproba următoarele:

a) Să se aprobe ca arhiepiscopatul de Chi-
r  _____

şinău prin mijlocirea Frăţiei Naşterei Domnului 
să editeze cărţulii, broşuri şi foi volante cu co- 
orins moral în limba moldovenească cu literă chi- 
rilică cu text paralel în ruseşte şi fără aceasta, şi

b) Să se aprobe ca pentru cercetarea lucră- 
rilor cu coprins 'moral, cari se vor tipări să se 
a! âtuiască un comitet local de cenzură ai că- 
rai membriî să cunoască deopotrivă de bine 
j tăi limba rusă cât şi pe cea moldovenească 
având o cultură teologică, şi aceştia să fie 
preotul Constantin Popovici, membrul consis- 
toriului duhovnicesc şi profesor la seminarul 
din Chişinău şi preotul Mihail Ceachir, profe- 
<~*r la Şcoala spirituală din acelaş oraş“. Ce

rerea arhiepiscopului Iacob a fost aprobată la

5 Aprilie acelaş an, cu următoarele observări:

1) Ca comitetul spiritual de cenzură să lu
creze sub conducerea şi supravegherea arhi
episcopului local:

2) Să se tipăriască tot felul, de cărţi reli
gioase, afară de acelea pentru cari se cere a-
p-obarea Sf. Sinod;

3) Să se tipăriască broşuri cari să coprindă 
extrase din scrierile Sf. Părinţi, rugăciuni, tro
pare separate şi icoane litografiate;

4) Potrivit înţelesului art. 9 şi 12 din statutul 
Consistoriilor duhovniceşti, numai arhiepiscopul 
local are dreptul să numească pe membrii co
mitetului de cenzură la cari.se vor adăuga şi 
un membru special al Revistei „Kişinevskiia 
eparhialinâia viedomostia.

Tocmai către toamna aceluiaş an, în 17 Oc

tombrie, episcopul Iacob comunică Frăţiei 

Naşterei Domnului ca să-şi înceapă activitatea 

literară după mijloacele băneşti pe cari le are, 

tipărind broşurile şi foi volante cu coprins mo

ral în limba rusă şi română, şi chiar fără cea 

dintâi. Aceste broşurile vor fi cenzurate de cen

zorii al căror nume l-am arătat mai sus, aceş

tia vor ţine seama de regulele arătate în Re

gulamentul consistoriilor eparhiale, făcând la 

sfârşitul anului o listă de toate lucrările cenzu

rate pentru a putea fi prezentate Sf. Sinod.

Pentru prima dată se tipăti cea dintâi foaie 

volantă la 12 Decembre 1900, privitoare Ia cele 

douăsprezece praznice, cu literă chirilică. Cu toată 

părerea de rău, „Frăţia" tipărind foile cu litera 

slavonă cu care erau tipărite cărţile de ritual, ci 

nu cu litera cu care fuseseră tipărite cele ro

mâneşti, ceia ce a făcut ca citirea să fie îm

povărătoare. Pentru această pricină, credincioşii 

români nu au dat atenţiunea trebuitoare aces

tor foi. Cu toate că persoane din cler şi con

gresele anuale arătau această mare lipsă, totuşi 

„Frăţia“ şi a continuat lucrul, schimbând mai a- 

poi litera slavonă ca cea rusească.

După o întrerupere de treizeci de ani de când 

nu se mai tipărise nimic în limba românească, 

acum apăru foi şi un Ceaslov în limba româ

nească şi în cea slavonă sub îngrijirea societăţei

,,Frăţia“ ; toile apărură mai întâi cu literă sla-
/

vonă şi după aceia cu literă rusească. Epis

copul Iacob nădăjduia ca după aprobarea edită- 

rei foilor volante să ceară şi aprobarea redes- 

chiderei tipografiei eparhiale, dar nu el trebuia 

<să fie acela care avea să aibă norocul să vadă 

teascurile tipografice, scoţând cărţi pentru trebu

inţa bisericilor basarabene. El .făcu să se cerce

teze dacă se mai păstrează tipografia desfiinţată 

şi dată mânăstirei Noului Neamţ, de unde egu

menul ei Gherman răspunse că tipografia a fost 

vândută unui evreu, iar sculele de legătorie se

întrebuinţează de fraţi pentru legarea cărţilor 
trebuitoare mânăstirei, După aceasta, chestiunea 
deşchiderei tipografiei fu dată uitări.
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îndată după războiul ruso-japonez izbucni re

voluţia Insă, când conştiinţa popoarelor supuse 

a tot puternicului autocrat se deşteptăjşi ele în

cepură să ceară ca dreptul lor la viaţă să fie 

ceva real. Cu toate începuturile cari se făcu

seră, acum se cerea ca ceva imediat reînfiinţarea 

tipografiei fără care „Frăţia*1 misionară nu mai 

putea fi la largul său. Prin Februarie 1904, ico- 

nomul casei episcopale din Ismail, ieromonahul 

Teodosie, trimese „Frăţiei*' suma de 100 ruble; 

iar Xenofont, ieromonah de la schitul Suruceni, 

două sute de ruble, amândoi trimiseră banii 

cu rugăciunea ca să se tipărească Psaltiri şi 

Ceasloave în limba românească Sfatul „Frăţiei“ 

roagă pe episcopul Iacob ca să intervie la Sf. 

Sinod pentrucă ca să se aprobe acestei Frăţii să 

retipărească cărţi pentru slujba bisericească pre

cum şi slujbe separate de Sfinţi în limba ro

mânească ale căror tălmăciri le primeşte de la 

diferiţi preoţi. La 12 Aprilie Iacob aprobă ce

rerea sfatului.

Cancelaria sfatului Frăţiei întârziind, poaţe cu 

voinţă sau din poruncă, cererea pentru tipografie 

nu s’a făcut sub episcopul Iacob, ci sub Vladi- 

mir, urmaşul său. Arhiepiscopul Vladimir venind 

„în Basarabia şi văzând marea trebuinţă de cărţi 

bisericeşti, care se simte în popor, rugă Sf. Si

nod ca să aprobe „Frăţiei Naşterei Domnului*' 

să tipăriască cu literă slavonă cărţi de ritual şi

slujbe separate de sfinţi. La 25 Aprilie 1905 se 

primi următoarea aprobare: „După ucazul Ma-
jestăţei Sale împăratului, Sf. Sinod a ascultat 
cererea Prea sfinţiei Voastre de la 9 Februarie
a. c. cu Nr. 56, despre aprobarea Frăţiei Naş
terei Domnului din Chişinău ca să tipărească 
în limba românească cu literă slavonă cărţile 
Sf. Scripturi şi cărţi de slujbă precum şi cărţi 
pentru slujba separată a sfinţilor. După ce s’a 
informat, a poruncit ca să vi se aducă la cu
noştinţă, că Prea sfinţia Voastră cereţi ca să 
se aprobe Frăţiei Naşterei Domnului din Chi
şinău să tipărească cu literă slavonă după mo
delul acelor cărţi de ritual tipărite în secolul 
trecut în Chişinău, câteva cărţi din Sf. Scrip
tură şi cărţi de slujbă, precum: Evanghelie, Psal
tire, Ceaslov şi altele, precum şi diferite slujbe 
separate de sfinţi, toate în limba românească.
Cercetând această cerere şi neîntâmpinând nicio 
piedică pentru aprobarea ei, Sf. Sinod hotă
răşte: se aprobă tipărirea sus arătatelor cărţi,

după cercetarea şi aprobarea lor de către cen
zura spirituală locală; aducând la cunoştinţa Prea 
Sfinţiei Voastre ucazul de faţă,. sunteţi rugat a 
porunci ca să se trimeată Direcţiunei adminis
trative a Frăţiei o copie după această aprobare“.

Primindu-se aprobarea pentru tipărire, era fi

resc să se pună întrebarea: unde să se tipărea

scă, dacă nu este tipografie? Congresul general 

eparhial din vara anului 1905 discutând chestiu

nea prin ce mijloace s’ar putea apropia păsto

riţii de păstorii lor, cum s’ar putea turma ridi

ca la un nivel moral mai înalt. Tot congresul 

s’a oprit la ideia redeschiderei tipografiei ca Ia 

unul din mijloacele cele mai de seamă. Aceste 

foi trebuiau să se tipărească în limbile: română, 

bulgară, ucraină şi 'altele după naţionalitatea cre

dincioşilor din eparhie. Pentru a aduce la în

deplinire această dorinţă, congresul a hotărât 

următoarele:

1) Să se alcătuiască îndată o comisie for

mată din protoiereul Constantin PopovicI, iero

monahul Gurie, preotul Constantin Parfeniev, şi 

preotul Alexandru Evstratiev, cari să se ocupe 

îndată de alcătuirea planului şi devizului pentru 

redeschiderea tipografiei;

2) Mijloacele pentru primele lucrări şi pentru 

cumpărarea maşinelor tipografice se vor lua din 

veniturile fabricei de lumânări. Aceste mijloace 

constau dintr’un avans de 7000 ruble, care va 

fi complectat din următoarele surse:

a) de bisericile eparhiei: câte 3 ruble de fie

care biserică;

b) de Frăţia Naşterei Domnului, care va dă 

2000 ruble;

c) de toate mănăstirile eparhiei; atât cele de 

bărbaţi cât şi cele de femei, cari vor dâ câte 

2000 ruble cel puţin.
v  ^

3) Pentru a se. susţine tipografia eparhială în 

existenţa ei mai departe se obligă toate insti

tuţiile, şcolile, Frăţia şi întreprinderile eparhiale 

să comande pentru tipărire în ea diferite 

cărţi, broşuri, foi, blancuri, reviste ziare, etc.

4) Tipografia va fi aşezată provizoriu în lo

calul seminarului până când acesta va putea de

veni bun pentru vieţuirea seminariştilor aici, şi 

până când se va putea zidi un local propriu 

pentru ea.

5) Conducerea tipografiei va fi încredinţată 
unor persoane bisericeşti, alese de către con
gresul eparhial, acestea socotindu-se ca membrii
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ai Frăţiei, participând la şedinţele acesteia îm

preună cu ceilalţi membrii.

6. Administraţia tipografiei va face anual o dâre 

de seamă pe care o va prezintă prin sfatul Frăţiei 

congresului general al clerului eparhiei, pentru 

a o verifica şi aproba. In jurnalul încheiat de 

congres şi văzut de arhiepiscop, urmează apro

barea ierarhului, care spune: «Dorinţa clerului
de a-şi avea o tipografie este şi dorinţa mea. 
Voi fi, în chip sincer, plin de bucurie când se 
va îndeplini. Dar, deocamdată, „Frăţia Naşterei 
Domnului“ nu dispune de o aşa însemnată sumă 
de 2000 ruble, căci viaţa ei ar fi în primejdie» 
deoarece şi ea la urma urmei se foloseşte de 
ajutoare din veniturile fabricei de lumânări; iar, 
al doilea, părinţii deputaţi nu au dreptul să 
impună asemenea impozite asupra mănăstirilor 
şi schiturilor; la aceasta trebuie să se ceară 
consimţimântul egumenilor, iar cât priveşte mănă
stirile de maici, nici nu poate fi vorba de im
punerea vreunei sarcini, căci după cum se ştie, 
mai toate sunt deopotrivă de sărace: al treilea, 
părinţii deputaţi sunt datori ca ei însăşi să cer
ceteze localul seminarului dacă este bun sau nu 
pentru aşezarea unei tipografii acolo, şi pentru 
aceasta trebuie să se înţeleagă cu membrii ad
ministraţiei seminariale. In orice caz, ne vom 
îngriji pentru desMderea tipografiei cât mai 
repede.“

Episcopul Vladimir 34) chemă la 6 Februar pe 

egumenii mănăstirilor, rugându-i să vie în aju

torul deschiderei tipografiei. Egumenii mănăstiri

lor şi schiturilor hotărâră să dea 2400 ruble, 

distribuind suma aceasta pe numărul tuturor 

mănăstirilor, potrivit cu veniturtle fiecărei mănă

stiri. Afară de aceasta, din partea bisericilor s’a 

primit suma de 2580 ruble, la care s’a mai adă

ogat suma de 600 ruble adunate în chip be

nevol dela călugări de către misionarul ieromo

nah Gurie, astăzi arhiepiscopul Basarabiei. Având 

aceste sume la îndemnă, comisia în timp de 6 
hini cumpără materialele tipografice, literă rusă 

si românească. Deschiderea nu a putut avea loc 

până la adunarea congresului deputaţilor clerului

eparhiei şi din lipsa de mijloace băneşti pentru 

a plăti tipografii şi personalul conducător. In 

timpul acesta, fraţii mânăstirei Dobruşa s’au în

ţeles cu egumenul lor, Porfirie, ca să dăruiască

S4) Episcopul Vladimir (Sincovski) a condus de la 12 Ian. 
l-Xrl—16 Sept. 1908.

casa din strada Haralampie Nr. 42 clerului epar

hiei spre a servi ca un azil pentru cei fără adă

post şi bătrâni ai clerului şi pentru local de tipo

grafie. După cererea Episcopului Vladimir, Sf. 

Sinod prin ucazul său din 25 Noembre 1906 a 

aprobat mânăstirei Dobruşa să dea clerului epar

hiei casa sa pentru scopurile arătate mai sus.

Comitetul pentru aranjarea tipografiei a pre

zentat congresului general din 1906 o dare de 

seamă despre toată activitatea, venitul şi chel

tuiala sumelor asignate pentru instalarea tipo

grafiei, cerându-i să mai asigneze încă, la suma 

rămasă de 3230 ruble şi 6 cap., încă o sumă 

de 5039 ruble 73 cap. Congresul general, prin 

jurnalul Nr. 15 din 3 Septembre 1896, a ho

tărât să aprobe sfatului Frăţiei să ia cu împru

mut această din urmă sumă din acele sume ale 

fabricei de lumânări, cari se varsă spre formarea 

capitalului pentru clădirea unui local propriu 

pentru fabrică, cu condiţiunea ca această sumă 

să se dea înapoi dela 1 Septembre 1906 până 

la 1 August 1907. Datoria aceasta se va dâ din

banii ce ies din vânzarea cărţilor şi toilor vo

lante tipărite în tipografie în proporţia pe care 

o vor stabili viitoarele congrese generale.

Congresul a cerut să se mai adaoge în co

mitet încă câteva persoane: preotul Mihail Ce- 

can, Alexandru Baltaga şi protoereii: Mihail 

Ceachir şi Mihail Plămădeală.

Acest comitet se apucă de reparaţia localului, 

de instalarea maşinelor şi de punerea literilor în 

case. Astfel, că în ziua de 26 Octombre 1906 

tipografia fu deschisă în chip sărbătoresc, sfin- 

ţindu-o Arcadie, episcopul de Cetatea Albă, fiind 

de faţă Vladimir, episcopul de Chişinău şi Hotin, 

guvernatorul Basarabiei, Haruzin, profesorii se

minarului, ai şcoalei spirituale şi alte persoane 

invitate. Ieromonahul Gurie în calitate de misi

onar al Basarabiei a ţinut o cuvântare, după sfin

ţirea apei mici, în care a arătat celor de faţă 

istoria tipărirei cărţilor în limba românească în 

Basarabia. Oprindu-se asupra deschiderei din nou 

a acestei tipografii lămureşte marea însemnătate 

pe care o va avea această tipografie în viaţa bi

sericei din Basarabia. Episcopul Vladimir în 

cuvântarea sa şi-a arătat bucuria ce simte la în

fiinţarea acestei tipografii, care va îndestula bi

sericile cu cărţile trebuitoare în limba româ
nească. Lămureşte apoi celor de faţă starea 
în care ajunseseră cărţile de ritual, multora lip-
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sindu-le începutul şi sfârşitul. Odată cu aceasta 

el îşi mai arată marea bucurie ce simte un po

por când aude slujba dumnezeiască în limba sa, 

amintind bucuria ce a simţit-o poporul iacut, 35) 

când a auzit slujba în limba lui naţională. Cei 

de faţă au intrat în camera maşinelor, unde în 

faţa lor s’a tipărit în limba rusă şi cea românească 

actul de fondaţie: Acest act a fost semnat de 

episcopul Vladimir, episcopul Arcadie, de gu

vernator şi de cei de faţă.

Printre alte lucrări româneşti, cea mai de 

seamă lucrare îngrijită, care s’a tipărit în acea

stă tipografie este „Vieţile Sfinţilor“ pe toate

lunile.

Astfel luă fiinţă după o întrerupere de treizeci 

de ani tipografia, care a lucrat mai mult de

un secol pentru întreţinerea căldurei credinţei 

în ramura din poporul deslipit cu sila de trupul 

ţărei mame. Această tipografie fu singura mân

gâiere pentru mulţimea poporului dela ţară în 

care este credinţa şi nădejdea în zilele de pri

mejdie.

ŞT. BERECHET

TIPICUL.
In Tipografia Cărţilor Bisericeşti din Bucureşti 

a apărut la anul 1918 în a treia ediţie: „Tipic 
Bisericesc" care cuprinde rânduiala Duminicilor 

a sărbătorilor împărăteşti şi a sfinţilor aleşi de 

peste tot anul, tipărit cu aprobarea şi binecuvân

tarea Sfântului Sinod, al Sfintei noastre Biserici
• V .

Autocefale Ortodoxe Române, în zilele Maiestăţii 

Sale iubitorului de Hristos Ferdinand I Regele 

României.» Deşi apărută deja în a treia ediţie, 

această carte este puţin cunoscută în ţinuturile 

bisericeşti de dincoaci de Carpaţi şi nu este 

introdusă de cât în bisericile din vechiul regat. 

Bisericile din Banat şi Ardeal au avut ca povă- 

ţuitor Tipiconul de la finea Catavasierului lui 

Constantin Diaconoviciu-Loga tipărit la Buda 

(Tipografia universităţii) în anul 1826 cu bine- 

cuvântarea mitropolitului Ştefan Stratimirovici 

din Carloviţ, iar bisericile din Bucovina Tipi

conul de mitropolitul Silvestru Morariu-Andrie- 

viciu tipărit la Cernăuţi în anul 1883. Aceste 

cărţi de Tipic bisericesc însă fiind compuse după 

Tipicul sfântului Sava, tipărit în româneşte de 

mitropolitul Moldovei Veniamin Costachi la Mănăs

tirea Neamţului în anul 1816 şi fiind Tipicul 

sfântului Sava întocmit pentru mănăstiri aşa, că 

pentru a putea aplică prescriptele lui, ar trebui 

să se petreacă partea cea mai mare a zilei (ba 

chiar şi o parte însemnată e nopţii) în biserică, 

era firesc, că în bisericile catedrale şi parohiale 

se făceau anumite scurtări şi simplificări, după

34) Episcopul Valerian (Sincovski) a condus de la 12 Ian.
1904—16 Sept. 1908.

cum află de bine «cel mai mare». Asemenea 

scurtări şi simplificări prevede şi Tipicul de Sil

vestru Morarju-A. în prefaţă, unde zice (la pag. 

IX): «Concedem, ca priveghierea de seara spre 

duminici, sărbători şi zilele sfinţilor după tipic 

cu priveghiere, prin bisericile parohiale să nu 

se facă, pretindem însă, ca spre zilele de sărbă

tori şi a sfinţilor mai mari la serânda cea mare 

sau după cum este datina une locuri, nemijlo- 

cit după miazănoptândă să se cânte litia cu 

ecteniile şi cu binecuvântarea pânii, a vinului 

~şi untului de lemn. Concedem, că unui cantor 

singur îi vine peste putinţa a cântâ la serândă 

toate stihirile,.,. pretindem însă, ca la Doamne 

strigat-am, la stihoavne şi la laude cel puţin 

stihirile de mărire să se cânte.... Concedem, ca 

parimiile, nefiind popor în biserică, să nu se ci

tească...»

Dar scurtările şi simplificările, de cele mai 

multe ori, se făceau (cum se fac şi acum) în 

mod arbitrar, în unele biserici făcându-se într’un 

chip, într’altele în alt chip. Pentru a se pune 

capăt unor asemenea lucruri şi ca nu cumva
»

voinţa «celui mai mare» (care adeseori — ca şi 

azi de multe ori — nu erâ «cel mai mare») să 

devină lege, se simţiâ de mult lipsa unui Tipic 

potrivit pentru marea majoritate a bisericilor, 

cari sunt bisericile parohiale. Un asemenea Tipic 

bisericesc s’a tipărit la anul 1851 în Bucureşti 

de mitropolitul Nifon al Ungrovlahiei, care Tipic 

este lucrat după cel grecesc al patriarhiei con- 

stantinopolitane întocmit de protopsaltul Constan-
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tin Savopul. Acest Tipic s’a retipărit în Tipo

grafia Cărţilor Bisericeşti din Bucureşti la anul 

1893 (ediţia I), apoi la 1907 (ediţia II) şi acum 

4 ani (la a. 1918) în ediţia III şi acest Tipic 

este obligator pentru bisericile ortodoxe din 

vechiul regat. Astăzi ar fi de dorit să se intro

ducă în toate bisericile ortodoxe din România.

In cele următoare voiu arătă cuprinsul acestui 

lipic.

In loc de «Prefaţă> se dă cartea pastorală 

dela 1851 a mitropolitului Nifon, prin care se 

îndatorează toată partea bisericească să aibă a- 

cest Tipic «şi numai după dânsul să se urmeze 

în viitor slujba Bisericilor de peste an.... ca să 

înceteze în viitor orice cuvânt aveau până a- 

cum Preoţii în nepotrivirea rânduelilor biseri

ceşti»; apoi se opreşte ţinerea altor sărbători, 

afară de cele legiuite de biserică. (Pag. 5-6). 

Urmează o «înainte cuvântare» (pag. 7-14) tot 

din Tipicul dela 1851, în care se arată dezvol

tarea Tipicului bisericesc şi motivele publicării 

Tipicului dela 1851. Deşi «Prefaţa» şi «înainte 

cuvântarea» Tipicului dela 1851 «este nu numai 

foarte instructivă, dar şi erudită», totuşi nu are 

înţeles a se publica în fruntea ediţiei dela 1918 

unde trebuia să se dea o carte pastorală a 

Sfântului Sinod, autoritatea de azi a Bisericii 

Ortodoxe din România, prin care Tipicul - de 

faţă se impune tuturor bisericilor, pentrucă ceia 

ce s’a impus la 1851 se poate socoti ca fiind 

fără putere obligatoare la 1918 1), iar aprobarea

din titlul cărţii («cu aprobarea şi binecuvântarea 

Sfântului Sinod...») nu este de ajuns, ci se poate 

considera numai cu privire la retipărirea unei 

cărţi bune, ca d. e. Didahiile lui Miniat ş. a. 

cari deşi au «aprobarea şi binecuvântarea Sfân

tului Sinod», ele nu sunt impuse ca obligatoare 

a fi folosite numai acestea (şi nu alte cărţi de 

acest fel) din partea preoţilor şi a bisericilor. 

Pentru înlăturarea unor asemenea nedumeriri, 

este bine, ca în viitor să se publice în fruntea 

Tipicului bisericesc o carte pastorală a autori

tăţii bisericeşti în drept, în care carte pastorală 

se poate cuprinde pe lângă impunerea Tipicului 

şi fixarea zilelor de sărbătoare şi de post, cu

considerare şi la cărţile pastorale ale Sfântului 

Sinod din anul 1907.

De ce ? O măsură durează câtă vreme nu e înlăturată. Cea

1851 n‘a fost Înlăturată. Deci ea duxeaiă. =■ Nota A. S.

Pagina 15-16 cuprinde canonul 75 al sino

dului VI ecumenic şi canonul 15 al sinodului 

din Laodicea.

Tipicul bisericesc este împărţit în 4 părţi.
*

Partea primă (pag. 17-39) cuprinde în 6 capete: 

Rânduiala slujbei zilelor de rând de peste tot 

anul (cap. I), rânduiala slujbei de Sâmbătă (cap.

II), slujba la sfinţii cu polieleu (cap. Iii), slujba 

Duminicii (cap. IV), rânduiala oricărui sfânt mare 

în zi de Duminică (cap. V), slujba hramului 

vreunui sfânt Duminica (cu priveghere). Partea 

a doua (pag. 40-284) cuprinde în 12 capete 

rânduiala celor 12 luni începând cu luna Septem

vrie şi terminând cu luna August. In această
I

parte se află tipicul special pentru orice caz al 

fiecărei sărbători şi zile mai însemnate de peste 

an. Partea a treîa (pag. 285-354) cuprinde Tipicul 

Penticostasului. Urmează apoi ca încheiere o 

«Tâlcuire pe scurt despre numirile sau titlurile 

date deasupra cântărilor, ce se cuprind în sluj

bele dumnezeieşti şi în ale sfinţilor» (pag. 391 

394).

Deosebirea între Tipicul bisericesc dela 1851 

şi cel dela 1918 consistă în notiţele subliniare, 

ce le cuprinde cest din urmă la pag. 19, 29, 

37, etc. şi cari notiţe nu se află în ediţia dela 

1851. Aceste notiţe conţin modificările «din edi

ţia dela anul 1888 a Tipicului grecesc al patri-

arhiei constantinopolitane şi s’au adaus la pro

punerea comisiei Sfântului Sinod al României 

din anul 1893. Aceiaş comisie a mai fost pro

pus «a se reduce recitarea troparelor şi a con- 

dacelor dela Văhodul (Eşirea) mic la unul singur» 

ceiace'însă nu s’a făcut (condac s’a pus numai 

unul, cum era şi în Tipicul dela 1851, dar tro

parele nu s’au redus, cum a cerut comisia, ci

s’au luat iarăş ca în Tipicul dela 1851). Eră 

bine, dacă se satisfăcea şi acestei propuneri a 

comisiei cel puţin în note subliniare.

Normele generale observate la Tipicul din 1918 

(şi din 1851) sunt următoarele:

1). La stihirile vecerniei dela «Doamne stri- 

gat-am» s’au menţinut stihirile pe 10 Sâmbătă 

 ̂seara, la 1 Septemvrie, la liturghia înainte sfin

ţitelor şi Duminică seara în păresimi; iar în cele

lalte zile (de rând şi de sărbătoare) de peste 

an s’a hotărât a se pune stihirile pe 6 (afară

de 26 Octomvrie, şi 24 Decemvrie căzând Du
minica, când s’au pus stihirile pe 8). Conside
rând însă cele zise mai sus de Mitropolitul Sil-
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vestru Morariu-A. în Tipiconul său, pentru bi

sericile parohiale se puteâ arăta în notă, că 

stihirile vecerniei se pot pune şi numai pe 4, 

cum se şi urmează în cele mai multe biserici.

2). Dimineaţa s’a fiotărât a nu se citi miezo- 

noptica (polunoştniţa) cea de toate zilele la 

sărbători, ci în locul ei să se pună litia săr

bătorii.

3). La canoanele utreniei s’a scurtat mulţimea 

lor şi s’au pus de cele mai multe ori numai 

câte două canoane, uneori şi câte trei (pag. 52, 

68, 71 etc), odată patru (pag. 73). Pentru bise

ricile parohiale se putea hotărî, ca din canoane 

să se ia numai catavasiile, cum se şi face aproape 

peste tot (afară de păresimi şi de săptămâna 

luminată).

4). La peasna a 3-a a canoanelor s’au şters 

condacele şi icoasele şi s’au pus numai şezân- 

dele, rămâind un condac şi icos după peasma 6.

5). Polieleul (psalmul 134-135 s’a hotărât a
4

se citi numai la sărbători (pentru sărbătorile 

Născătoarei de Dumnezeu s’a luat polieleul: 

«Răspuns-a inima mea cuvânt bun» — psalmul 

44). Iar în Duminica fiului rătăcit, a lăsatului
%

de c^rne şi a lăsatului de brânză nu se pune 

polieleu (ps. 134 şi 135), nici psalmul 136 «La 

râul Vavilonului».

6). Binecuvântările la utrenie («Bine eşti cu

vântat Doamne» cu troparele învierii gl. 5: «So

borul îngeresc») s’a hotărât a nu se cânta după 

polieleu la praznicile Născătoarei de Dumnezeu 

dacă acestea ar cădea Duminica. Dacă însă 

sărbătorile sfinţilor cu polieleu s’ar întâmplă 

Duminica, atunci după polieleu se cântă şi «Bine

cuvântările».

7). S’a statorit, ca «Ceia ce eşti mai cinstită 

la oda (peasna) 9-a să nu se cânte în Dumini

cile, în cari s’ar întâmplă vreun praznic al Năs

cătoarei de Dumnezeu, apoi nici la sfinţii arhan- 

gheli (8 Noemvrie) în zi de rând.

8). La liturghie s’a scurtat mulţimea tropa

relor şi condacelor după văhod. Iar la prazni

cele Născătoarei de Dumnezeu s’au pus anti- 

foane («Pentru rugăciunile Născătoarei», «Mântu- 

eşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, cel ce eşti 

minunat între sfinţi» şcl.). Apoi s’a hotărât a se 

citi numai unjApostol şi o Evanghelie.

9). «Câţi în Hristos v’aţi botezat» (în loc de 
«Sfinte Dumnezeule») la liturghie s’a hotărât a 
şe cântă: la Naşterea Domnului şi a doua zi;

la Botezul Domnului, a doua zi şi la încheierea 

praznicului; în Sâmbăta lui Lazăr (a Floriilor) 

în Sâmbăta mare (a patimilor) şi întreaga săptă

mână luminată, în Duminica şi Lunia Rosaliilor.

10). Pentru ziua Sâmbetei s’a hotărât un singur 

fel de slujbă, fără a face deosebire între Sâm- 

bete cu «Dumnezeu e Domnul» şi între Sâmbete 

cu «Aliluia».

Multora dintre «tipicaşii» noştri li se vor pă

rea prescriptele Tipicului bisericesc dela 1851 

şi 1918 ca inovaţiuni şi în contrazicere fiind cu 

prescriptele celorlalte cărţi liturgice (Mineiu, 

Triod, Penticostar, etc.) Aceasta însă este o 

părere greşită. Cărţile noastre liturgice vechi au 

fost traduse în româneşte din limba slavă ş1 
din cea grecească. Ediţiile româneşti de azi sunt 

retipăriri (cu oarecare îndreptări de limbă) ale

acelor traduceri vechi fără consultarea ediţiilor 

oficiale greceşti de azi ale patriarhiei constanti- 

nopolitane, cari consună cu Tipicul bisericesc 

de care ne ocupăm. Deci nu poate ti vorba de 

o lucrare inovatoare contrară prescriptelor cu

prinse în cărţile bisericeşt, ci chiar dincontră: 

Tipicul dela 1918 este o lucrare mai desăvâr

şită de cât celelalte de acest fel şi, interesul 

unităţii cultului cu întreg ortodoxismul, este o

datorie imperioasă a fi primit fără şovăire şi de 

biserica românească din Banat, Ardeal, Bucovina 

şi Basarabia, chiar şi de mănăstiri.

Cu toate că acest Tipic bisericesc este cel 

mai desăvârşit, din câte avem în limba româ

nească, totuş la alcătuirea lui s’au pierdut din 

vedere unele amănunte (dintre cari o parte sunt 

îndreptate în Tipicul grecesc al patriarhiei con- 

stantinopolitane dela anul 1888 compus de proto

psaltul Gheorghe Violache), cari s’ar puteâ în

tregi la o nouă ediţie printr’o nouă comisie a 

Sfântului Sinod. Aceste amănunte le voiu înşiră 

în cele armătoere:

1). La partea întâia, cap. I. «Pentru rânduiala 

slujbei zilelor de rând de peste tot anul», la 

vecernie (pag. 18), a Născătoarei de Dumnezeu 

(bogorodişna) dela «Doamne strigat-am» nu se 

spune de unde se cântă, din Mineiu sau din

Octoih? Tot aşa şi la Stihoavnă.— Iar la cap. II 

Vineri seara (pag. 21) la vecernie lipseşte tro

parul.
*

2). Tot la partea întâia, cap. IV, Duminică 
dimineaţa (pag. 28) se zice: «Miezonoptica nu 
se citeşte» şi totuş se descrie Miezonoptica Du -
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minicii. Cf. şi notiţa subliniară la cap. V, pag. 

33, unde se zice: «Cele următoare se numesc 

ale mânecării, fiindcă cele ce s’au zis pân’aici 

au fost ale Miezonopticei» (adecă cele dela pag.
■

32, cari sunt tot aceleaşi ca şi cele dela pag. 28, 

despre cari se zice că nu sunt ale Miezonopti

cei). înţelesul, credem, va fi acesta: «Nu citim

Miezonoptica de toate zilele, ci a Duminicii».

3) Notiţa subliniară dela pag. 29, după Ti

picul cel nou al patriarhiei, ar trebui suprimată 

pentru că poate produce numai încurcături.
%

4). La liturghia Duminicii (pag. 30) lipseşte

notă, că dacă hramul bisericii este un praznic 

împărătesc, Duminica nu se zice troparul şi con- 

dacul hramului. — Tot aşa la liturghia sfinţilor 

mari (pag. 25) lipseşte nota, că dacă hramul 

bisericii este al unui sfânt, la sărbătorile sfinţilor 

nu zicem troparul hramului.

5)-La 21 Septemvrie (încheierea praznicului 

crucii) nu se spune, când se duce crucea în altar

(pag. 59-60).

6). La 14 Ootomvrie (pag, 67), sfârşitul §-lui 

1 : «iar pentru Duminică, cap. 4 faţa 27» nu 

are lac, fiindcă Cuvioasa Paraschiva, dacă se 

întâmplă Duminica, în aceiaş Duminică se face 

şi pomenirea sfinţilor părinţi, deci nu se urmează 

după cap. 4 (nici chiar după cap, 5) dela partea 

Întâia, ci după § 2. dela pag. 67.

7) La Duminica înainte de Naşterea Domnu

lui, §. 3, pag. 116-118 diferă de cele dela 25 

Decembrie §. 5 pag. 130-133, când se dă două 

feluri de aşezare a slujbei, dacă Duminica înainte 

de Naşterea Domnului cade la 24 Decemvrie. 

Pentru evitarea confuziei, ce o pot produce 

cele două feluri de tipice pentru acelaş caz, 

eră de ajuns dacă la § 5 din 25 Decemvrie 

(pag. 130-133) se făceâ provocare la cele pres

crise în §. 3 dela pag. 116-118 astfel: «Sâm-

bătă seara la vecernie şi Duminică dimineaţa la 

utrenie şi liturghie se urmează după cum arată 

la pag. 116-118».

8) La 25 Decembrie §. 3 pag. 125 şi §. 5. 

pag. 130, pentru cazul că Naşterea Domnului 

cade Duminică sau Luni şi Orele împărăteşti şe 

citesc Vineri în 23 sau 22 Decembrie, trebuiâ 

indicat că, la aceste ore, în loc de troparul 

,,Scrisu-s’a oarecând Iosif4* se citeşte troparul

..Găteşte-te Vitleeme“.—Tot aşa la 6 Ianuarie § 1. 
pag. 139 şi § 2. pag. 142-143, pentru cazul 
că Botezul Domnului cade Duminica sau Luni

şi Orele împărăteşti se citesc Vineri în 4 sau 3 

Ianuarie trebuiâ să se arăte, că în locul tropa

rului ,,Intorsu-s’a oarecând râul Iordanului" se
«

citeşte troparul: ,, Găteşte-te Zavuloane1'.

9) La vecernia din ziua Botezului Domnului 

(pentru 7 Ianuarie) se arată odată a se cântă

prochimenul: ,,Dumnezeul nostru în cer şi pe

pământ“ (pag. 145), iar altă dată: „Cine este 

Dumnezeu mare*1 (pag. 147). Greşala trebuie 

corectată, având a se cântă în ambele cazuri: 

„Dumnezeul nostru în cer şi pe pământ“.

Tot la 7 Ianuarie, § 2. pag. 148 se arată greşit 

a se zice polieleul, dacă Sf. loan Botezătorul

cade Duminică (căci pentru cazul că ar cădea 

în zi de rând nu este polieleu).

10) La 30 Ianuarie, § 3. pag. 158. pentru 

sfiinţii Trei-ierarhi, se zice, că întâmplându-se în 

Sâmbăta morţilor „slujba Sfinţilor se mută şi se
#

cântă mai nainte cu o zi; iar Serbarea (Prăznu- 

irea) lor se face Sâmbătă11. Poporul de rând, 

văzând, că în ziua când este sărbătoarea sfin

ţilor Trei-ierarhi se cântă slujba morţilor, ar 

fi nedumeriţi şi s’ar produce numai confuziuni
%

ceia ce nu s’ar întâmpla, dacă sărbătoarea sfin

ţilor se ţine în ziua, când se cântă şi slujba lor; 

deci, dacă li-se mută slujba, li-se mută şi săr- 

barea pe aceiaş zi. Iar dacă se ţine la faptul, 

ca sărbătoarea sfinţilor Trei-ierarhi să nu se 

mute dela 30 Ianuarie, atunci să nu se mute 

nici slujba lor, ci să se mute oficiul morţilor în 

Sâmbăta fiului rătăcit (ca şi la Intimpinarea Dom

nului, cf. pag. 164, § 2).

11) La 2 Fevruarie, deşi Intimpinarea Dom

nului este praznic al lui Hristos, se pune po-
*

lieleul Născătoarei de Dumnezey („Răspuns-a 

inima mea cuvânt bun“, ceiace nu poate fi co

rect.

Tot la acest praznic, § 4. pag. 164-166, se 

dă un tipic special pentru cazul că s’ar întâm

plă Luni în săptămâna întâia a păresimilor, de

şi eră mai bine a se mută în acest caz prazni

cul Intimpinării în Duminica lăsatului de brânză, 

pentrucă poporul nostru dela sate este obişnuit 

a începe postul cu cuvenita umilinţă, când nu 

se potriveşte un praznic de bucurie.

12) La pag. 209, pentru cazul că Bunavestire 

s’ar întâmpla în Duminica Floriilor, nu se arată 

când se citeşte rugăciunea sălciei.

13) La 1 August, pag. 263-264 nu se arată
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când se scoate crucea şi când se duce în altar.

14) La Tipicul Triodului să se urmeze cu îm

părţirea pe capete ori să se şteargă la pag. 28, 

„Cap. 1“ şi §§. 1 - 6 la pag. 285 - 295.

15) La pag. 298, notiţa subliniară pentru 

„Cântările lui Moisl“ în Păresimi ar fi a se în

dreptă aşa: „Vineri cântarea a cinda, Sâmbătă

•cântarea a şasea, a şaptea şi a opta", pentrucă 

numai astfel corespunde faptului, că „le citim... 

şase zile" (altcum, dacă se omite Sâmbăta, ră

mân numai cinci zile, de fapt însă trebuie să 

se citească în sase zile.
16) La Obedniţa (prânzânda) din păresemi, 

pag. 300, şirul 4, trebuiâ arătat, care condace 

se. citesc.

17) Erâ bine să se arate precis, cum să se 

citească Psaltirea în păresimi, atât în săptămâna 

întăia, cât şi în celelalte săptămâni, în conso

nanţă cu „Băgarea de seamă“ dela pag. 301.

18) Sâmbăta a 2-a din păresemi (pag. 313) 

la liturghie se pune condac: „Ca nişte pârgă“, 

deşi în această Sâmbătă (ca şi în a 3-a şi a 4-a 

din păresimi) se face pomenirea pentru morţi şi 

deci trebuiâ condac: „Cu sfinţii fă odihă“ ca şi 

la tipicul Sâmbetei dela pag. 22.

19) Vineri a 4-a din păresimi (pag 321) nu 

se arată când se duce crucea în altar (care s’a 

scos în Duminica a 3-a).

20) In sfânta şi marea Vineri seara spre Sâm- . 

bătă, la priveghere, dupăce se ocoleşte biserica 

la finea utreniei, „intră şi cel mai mare împre

ună în Altar şi aşază Epitaful pe Prestol (sfânta 

masă) după rânduiala obişnuită" (pag. 352). 

Până când stă Epitaful (plaşceniţa) pe prestol 

în altar ? Când se ridică de pe prestol ? (In Bă

nat e obiceiul, că după ocolirea bisericii de Vi

neri noaptea, Epitatul se aşează iarăş pe masa 

pregătită în mijlocul bisericii, de unde îl ridică 

preotul Sâmbătă noaptea spre Duminica paştilor 

şi-l aşază pe prestol în altar; acolo stă până la 

înălţarea Domnului—servindu-se pe el sf. litur

ghie—şi atunci se ridică de pe prestol şi se a- 

şează în veşmântar. Ar fi bine, dacă într’o notă 

s’ar arătă, dacă e corectă sau nu această pro

cedură, cum s’a arătat la pag. 358, că în Du
minica Paştilor la înviere „a se opri la uşe şi

a zice, Deschideţi boieri porţile voastre... şi c. 1. 

este de prisos, fiindcă aceasta nici la Brserica 

cea mare Patriarhiei nu se face, ci numai la 

sfinţirea bisericilor").

21) In Duminica 'i omei la utrenie se zice gre
şit: „Svetilna întâia a învierii1'pag. 369). Corect:

„Svetilna întâia a Tomei“

22) In Duminicile Penticostarului la liturghie 

se pune şi troparul hramului, ceiace e greşală,
«
*

pentrucă în Duminicile Penticostarului nu se zice 

troparul hramului; iar dacă hramul bisericii este 

un praznic împărătesc, troparul hramului nu se 

zice nici în zilele de peste săptămână în timpul 

Penticostarului,

23) In Duminicile 3-6 dela Paşti, la laudele
P

utreniei se puteâ păstră la „Şi acum" stihira 

„Preabinecuvântată eşti", după Penticostar, ~ 1§
«

24) Dacă în Duminica 3-a dela Paşti, a mi

ronosiţelor, la stihovana vecerniei de Sâmbătă 

seara se pune „Mărire... Şi acum" glas. 5 „Pe 

tine ceiace te îmbraci cu lumina", — pentru a 

urmă consecvent şi uniform, trebuiâ pus în Du

minica 4-a a slăbănogului „Mărire, Şi acum, 

glas. 8 : „In pridvorul lui Solomon", în Dumi

nica 5-a a samarinencii „Mărire, Şi acum" gl. 

8 : „Când te-ai arătat în trup Hristoase", iar în 

Duminica 6-a a orbului „Mărire, Şi acum" gl. 

8 : „Soarele dreptăţii cel înţelegător".

25) La lit«rghia Duminicilor după Paşti până 

la încheierea praznicului Paştilor, ? se puteâ pă

stră pentru toate, la „Mai ales pe preasfânta 

curata", irmosul: „Luminează-te, luminează-te" 

precedat de „îngerul a strigat".

26) Pentru mai multă preciziune, în ediţiile 
viitoare să se suprime expresiunea „De va fi

voie" sau „având voe" (pag. 61 notiţa 1, pag.

72, 78 not. 1 , 80, 83 not. 1 , 85 101 not. 1, 
102, 122, 135, 137, 157, 163, 254, 282, 384).

Făcându-se aceste îndreptări, se vor înlătura 

unele nedumeriri, ce se pot ivi la folosirea Ti

picului bisericesc din chestie. Ele s’ar puteâ a- 

dauge chiar şi la ediţia III din 1918 la fine sub 

titlul: „De îndreptat", iar la o ,nouă ediţie e 

bine să se introducă în text la locul cuvenit.

De încheiere mai observ, că manualele de 

Tipic, ce se tac pentru uzul seminariilor teolo

gice şi a şcolilor de cântăreţi bisericeşti, să se 

facă pe baza Tipicului bisericesc al Sfântului Si

nod, ca astfel să ajungem la mult dorita unifor

mitate în ale tipicului bisericesc.

P. BiZEREA, 

Preol tn Banal
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ESTE POSIBIL CREŞTINISMUL FARA IISUS CHRISTOS?
i

In faţa încercărilor de a construi un creşti

nism fără Iisus Christos se ridică marea întrebare
m

principială :
w

O religiune ca a lui Iisus, cu o temelie aşa 

de largă şi de sigură, cu o putere de viaţă şi 

de expansiune aşa de mare, cu efecte aşa de 

minunate pentru individ ca şi pentru societate, 

cu o învăţătură atât de idealistă şi raţională în 

acelaş timp, cum le dovedeşte istoria sa aproape

de două ori milenară, poate fi produsul unei 

simple fluziuni, al unui mit oarecare inventat 

de una sau mai multe minţi, al credinţei într’un 

Dumnezeu imaginar, al ideilor şi intereselor unei 

societăţi. într’un moment dat, al unui ilustru 

necunoscut de care nu se ştie, cine a fost, 

când şi unde a trăit şi ce a învăţat ?

_Sunt desigur capete care vor răspunde, că

«da» şi minţi care vor pretinde, că răspunsul 

e foarte potrivit şi se vor sili să demonstreze 

cu argumente şi fapte, că el corespunde rea

lităţii. Ori ce cap pe deplin sănătos, ori ce minte
%

normală, care va cumpăni bine faptele şi-şi va 

da bine seama de ceea ce e posibil şi de ce 

nu, va răspunde însă hotârît şi fără întârziere 

«»a».

Sunt fără îndoială iluziuni, care pot avea ur

mări aşa de mari şi de binefăcătoare, că ne 

minunăm când le cunoaştem în adevărata lor

lumină şi ştim că mintea omenească a lucrat
i

şi lucrează încă sub imperiul iluziunii ; sunt mi

turi care au jucat şi joacă roluri foarte impor

tante în ansamblul vieţii unor părţi din omenire; 

sunt credinţe în zei fictivi, care stau la temelia 

unor religiuni foarte vechi; sunt idei şi interese 

care determină prefacerea societăţilor omeneşti 

mai mari sau mai mici; sunt, în fine, necunos

cuţi cărora omenirea le datorează mult pen

tru foloasele ce le are de pe urma muncii sau 

a priceperii lor, dar efectele tuturor acestor cauze 

sunt mărginite,trecătoare,întotdeauna legate şi con

diţionate de alte cauze mai puternice decât acelea 

de care ele sunt produse şi faţă de care sunt 

simple fenomene secundare. Nu tot acelaş lucru este 

cu creştinismul. Şi în producerea şi desfăşurarea 

lui au putut avea rol iluziunea, mitul, credinţa

greşită, idei şi interese sociale şi persoane ale 

căror nume nu se cunosc, dar nici una din ele,
*

cum nici toate la un loc, nu ne explică minu

nata lui naştere şi putere de viaţă şi neasemuita 

lui însuşire de a schimba sufletele. Se poate 

zice chiar de aceşti factori pur omeneşti, care 

ne dau raţiunea de a fi a atâtor acţiuni şi aşe

zăminte ce vedem desfâşurându-se sau fiinţând 

în istoria omenirii, că au în creştinism numai 

rolul de a ne dovedi absolut convingător, că el 

nu este lucru omenesc, ci operă dumnezeiască, 

pentru că nu-1 ajută întru nimic, ci, dimpotrivă 

stau în calea fireştii lui desvoltări, îi sunt o pie

dică în împlinirea misiunii lui în lume.
♦9

O .scurtă privire şi expunere a obiecţiunilor 

celor mai însemnate ce se ridică împotriva sis

temelor de construcţiune a creştinismului fără 

Christos va învedera pe deplin slăbiciunea. 

acestora.

*
* *

Sforţarea lui Jensen de a clădi creştinismu 

numai cu elementele pe care le dă epopea lui 

Ghilgameş este aşa de puţin serioasă, elastică 

şi vaporoasă, că e susceptibilă de cele mai 

fanteziste interpretări şi adaptări. Exagerarea şi 

unilateralitatea tezei lui suqt aşa de mari, că n’ar 

fi greu cuiva să demonstreze — ca altă dală 

studenţii din Dublin lui Max Mttller — că Jensen 

însuş este una din personificările lui Ghilgameş, 

cu alte cuvinte, că nu există. Cunoscutul exe

get al Vechiului Testament şi orientalist, profe

sorul Gunkel, din Berlin, a' arătat, că, ţinându-se 

strict de metoda lui Jensen, a putut înfăţişa cu 

deplin succes pe Goethe ca Ghilgameş şi pe 

Schiller ca Enghidu, iar profesorul francez protes

tant Guignebert, amintind acest fapt, adaugă, 

că i-ar fi fost tot aşa de uşor lui Gunkel să 

facă din Bismarck şi împăratul Wilhelm I de a- 

semeni un Ghilgameş şi un Enghidu') şi posi

bilitatea de asemenea false apropieri merge la 

infinit, căci ori când şi ori unde lucrează îm

preună doi prieteni, ori două persoane pe care

1) Ch. Guignebert, Le probleme de Jesus, pag. 123.
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împrejurările le pun alături una de alta, putem 

avea un Ghilgameş şi un Enghidu.

Intre istorisirea evanghelică şi epopea babilo

niană sunt prea puţine asemănări reale şi acelea 

sunt de o importanţă cu totul secundară, aşa 

că nu rezultă câtuş de puţin că Evanghelia ar 

fi o reproducere a epopei, nici că îşi are ori 

cât de pe departe origina în ea.

Nu se dovedeşte această origină, afirmându-se, 

că adaptarea epopeei la creştinism ar fi fost 

pregătită prin modificările ce i-a făcut legenda 

iudaică, pentru că nu e dovedit, că legenda 

iudaică a cunoscut-o şi s’a folosit de ea.

Acte şi episoade însemnate din viaţa lui Iisus 

precum: patimile, răstignirea, învierea, înălţarea 

la cer, nu-şi au paralela în epopee.

Evanghelia constă în mare parte din învăţături 

religioase şi morale, întreţesute cu istoria vieţii 

Mântuitorului, în timp ce din epopee lipseşte cu 

desăvârşire învăţătura. Pe aceasta cine a dat-o, 

dacă Iisus n’a existat ? învăţătura lui Iisus este, 

mai departe, cu totul originală şi cu adevărat 

sublimă. Poate fi ea produsul unei colectivităţi, 

sau a unei serii de anonimi, sau chiar şi a unui 

singur necunoscut, când acesta e o personalitate 

aşa de mare cum istoria nu cunoaşte o a 

doua ? Cum s’ar putea explica misterul învăj 

luirii ,în umbră şi în uitare a acestui neasemănat 

de mare personaj ?

In sfârşit, când epopea lui Ghilgameş a rămas, la 

însuş poporul în sânul căruia s’a născut, un simplu 

mit fără vre-o influenţă de seamă asupra religiunii 

şi istoriei lui, prin ce minune s’ar explica în

râurirea ei atât de mare asupra teligiunii şi is

toriei poporului ebreu şi a atâtor altor popoare ? 

Cum s’a putut ea transforma, la acestea, din 

mit în istorie?
4

A susţine dar, că creştinismul se explică prin 

epopea lui Ghilgameş şi se poate întemeia nu

mai pe ea, este — cum i-s’a zis lui Jensen de 

adversarii lui — să ai fantazie desordonată, să 

fii monomom.

*
* *

Kalthoff— ca şi socialiştii, de cari ne vom 

ocupa aparte — a crezut că poate construi creş

tinismul, cum îl concepe el, din ideile, senti

mentele şi aspiraţiunile de care era însufleţită 

marea massă a proletariatului roman pe la în

ceputul erei creştine.

Un produs social, iar nici decum creaţiunea, 

opera unei persoane, produsul clasei de ios, al 

clasei muncitoreşti, al proletariatului şi destinat 

în deosebi acestuia, iar nu şi al clasei burgheze 

şi aristocrate şi menit şi pentru ele, ar fi dar 

creştinismul după Kalthoff.

Imposibilitatea acestei construcţiuni, falsitatea 

acestor afirmaţiuni se adeveresc prin numeroase 

consideraţiuni.

1. Mai întâi orice act însemnat, orice faptă
t

mare din istoria omenirii este opera unei per

sonalităţi. Că mediul, mai ales cel social are in

fluenţă asupra formării şi desfăşurării activităţii 

tuturor oamenilor şi deci şi a marilor persona

lităţi, e de netăgăduit, «niciodată însă ciocnirea 

întâmplătoare a nevoilor massei, necesităţile cul

turale şi grupele de cugetări n au adus o prefa

cere a omenirii, dacă un om nu le a insuflat 

viaţă, viaţa sa însăş, cu puterea creatoare a 

personalităţii sale.» ®).

2. O privire asupra structurii celor dintâi co

munităţi creştine ne arată, că ele n’au constat

_ numai din proletari, ci din oameni aparţinând 

tuturor claselor sociale.

In epistola sfântulni Iacob (2} 2—4) stă scris:
«

«De va intra în adunarea voastră un om cu
#

inel de aur în deget şi cu haină luxoasă pe 

el şi va intra şi un sărac, prost îmbrăcat, şi 

veţi căuta spre cel cu haina luxoasă şi-i veţi 

zice: < Şezi în locul acesta de cinste», iar săra

cului veţi zice: *Stai acolo» sau <Aşează-te la 

picioarole mele», nu faceţi prin aceasta o deose

bire între voi înşivă şi nu judecaţi sub înrâurirea 

unor gânduri rele ?.»

Va să zică în comunităţile creştine au fost 

chiar dela început şi nobili, iar nu numai oa

meni din popor.

Epistolele sfântului Pavel şi Faptele Aposto

lilor confirmă aceasta.

In Corint—  comunitatea despre care s’a sus

ţinut, că ar fi constat numai din proletari3) — 

găsim printre cei dintâi creştini pe Gaius, în a 

cărui casă era adăpostit Pavel şi care era o a- 

devărată providenţă pentru comunitate şi pe 

Erast, care era vistiernicul oraşului.4)

In Antiohia e numărat printre profeţi un oare 

care Manahem, care fusese crescut împreună cu

2) Ad. Itilicher, Hat Jesus gelebt? pag. 16.
3) Deissmann, Paulus pag. 144.
4) Romani 16,28.
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tetrarhul Irod, ceeace însemnează că făcea parte 

dintr’una din cele mai aristocratice şi mai avute 
familii.5)

In Cipru primi credinţa creştină dela Pavel în

suş proconsulul Sergiu Paul. 6)

In Filipi era sufletul comunităţii vânzătoarea 

de purpură^ Lidia, care desigur era o fruntaşă 

a negoţului. 7)

In Tesalonic trecură la creştinism, prin pre- 

dica lui Pavel, «mulţime mare de elini, temători* 

de Dumnezeu, şi multe femei de frunte*. 8)

In Berea au crezut «multe dintre femeile şi 

bărbaţii cu vază ai grecilor».9)

In fine, comunitatea din Roma, al cărei pro

letariat a jucat rolul hotărîtor în urzirea creşti

nismului, numără printre cei dintâi membri ai 

ei mulţi creştini.

Astfel, istoricul Tacit relatează, ’°) că în anul 

58, adică cu trei ani înainte de venirea aposto

lului Pavel aci, Pomponia Graecina, soţia pri

mului general roman de atunci, Plautius, a fost 

învinuită d^ «superstiţie streină», dar că juriul 

familiar, căruia i-a fost deferit cazul, a achitat-o* 

Sub numele de «superstiţie streină», cei mai 

mulţi istorici şi cercetători ai vechimii au înţeles 

credinţa creştină. O descendentă a ilustrei familii 

a Pomponiilor, rudă de aproape cu Cornelii şi 

Cecilii a fost dar creştină. Unii identifică pe 

Pomponia cu Lucina, de la care-şi trage numele

o catacombă. Lucina ar fi adică numele creştin 

al Pomponiei, ceea ce este foarte probabil ’). 

Sigur e, că un nepot al Pomponiei, cu numele 

Pomponiu, a murit ca creştin şi a fost înmor

mântat în catacomba Lucina. '*)

In salutarea epistolei către romani sunt po

meniţi Aristobul şi Marcisus, ca stăpâni ai ca

selor în care se adunau creştinii din Roma. Se 

ştie, că pe timpul împăratului Claudius, omul 

cel mai influent şi mai cu trecere era un Nar- 

cisus, că tot atunci şi tot ca un intim al lui Clau

dius trăia în Roma Aristobul, nepotul lui Irod cel

Mare. Este foarte probabil, că aceşti doi bărbaţi 
sunt cei pe cari-i salută Pavel.,3)

5) Faptele Apostolilor, 13,1.
6) Idem, 13,12,
7) Idem, 16,14.
8) Idem, 17,4.
(9 Idem, 17.12.
10) Annales XIII, 32.
11) Kaufmann, Handbuch der altchristlichen Epigraphik, pag. 

100.
12) Franz Meffert. Das Urchristentum, pag. 221.
13 Ad, Harnack, Mission und Ausbreitung des Christentums

in der ersten drei Iahrhunderten, voi. II, pag. 41.

Dar nu numai prieteni ai împăratului, ci chiar 

slujitori ai palatului şi cu locuinţă în palat, au 

aparţinut creştinismului. Aceasta reiese limpede 

din următoarele cuvinte ale epistolei către fili- 

peni, scrisă din Roma: «Vă îmbrăţişează toţi 

sfinţii, dar mai cu osebire cei din palatul Ce

zarului*. 14
Din rugămintea pe care sfântul Ignatie, epis

copul Antiohiei, o adresează, prin epistola sa, 

creştinilor* din Roma, ca nu cumva să intervină, 

ca să fie scutit de osânda la moarte de martir, 

rezultă de asemeni că printre creştinii din ca

pitala imperiului trebue să fi fost, fle ori cât 

de puţinî, şi reprezentanţi ai aristrocraţiei ba

nului şi sângelui, cari cu bani sau cu cuvântul 

lor influent pe lângă cei mai înalţi demnitari ai 

statului sau chiar la împăratul însuş, să poată 

dobândi graţierea bătrânului episcop.

Uciderea consulului Flavius Clemens şi exi

larea soţiei sale Dometilla, din ordinul împăra

tului Domiţian, pentru că erau creştini, e o nouă 

şi strălucită dovadă, că creştinismul primitiv 

n’a fost îmbrăţişat numai de proletari.

In legătură cu numele Dometillei, epigrafia 

a dat la iveală un întreg şir de nume de creş

tini cari au făcut parte din sânul celor mai no

bile familii romane, căci în catacomba sfintei 

Dometila s’au găsit îngropaţi o mulţime de mem

brii din familiile: Ceciliilor, Corneliilor, Pompo

niilor, Emiliilor, Aciliilor şi altora. 15)

Ceea ce s’a petrecut în Roma s’a petrecut 

şi în provincii, ba chiar în mai mare măsură, 

cum ne-o spun mult grăitoarele cuvinte ale lui 

Plinius din scrisoarea sa către Traian, că *oament 

din toate condiţiunile sociale au îmbrăţişat noua 

superstiţie (credinţa creştină)».

3. Epistolele sfinţilor apostoli şi în deosebi 

ale lui Pavel adresate diferitelor comunităţi creş

tine, cum şi cele mai vechi scrieri creştine, co- 

prind cu toatele învăţături expuse într’o aşa 

lormă, că nu oricine le putea înţelege, ci re

clamau o anumită şi nu prea neînsemnată doză 

de cultură a minţii, ceeace nu exista la prole

tariat. Trebuie ca cel puţin un număr restrâns 

dintre primii creştini să fi fost oameni culţi, 

pentru a putea pricepe documentele scrise ale 

credinţei creştine şi a le lămuri şi celor mai 

puţin culţi.

14) Filipeni 4,22.
16) Fr. Meffert, op. cit. pag. 222.
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Acest punct de vedere a fost accentuat şi 

apărat cu multă energie şi competenţă de Adolph 

Harnack împotriva socialiştilor şi se potriveşte 

şi împotriva lui Kalthoff.

«Epistolele Noului Testament — zice'Harnack—
y

adresate c omunităţilor, presupun, pentru a fi în_ 

ţelese, o însemnată doză de cultură. Dacă comu

nităţile ar fi constat aproape exclusiv din săraci şi 

inculţi, nu ne putem înfăţişa, cum au putut înţe

lege asemenea epistole. Iar un atât de rău peda

gog nu poate să fi fost Pavel, ca să fi adresat 

comunităţilor scrisori care să treacă cu mult peste 

puterea lor de pricepere.» 16)

«Aproape toate însemnările ce avem din cele 

dintâi vremuri creştine — zice el altă dată — dau 

dovadă de o medie a culturii destul de ridicată. L i

teratura nu lasă în nici un chip să se înţeleagă) că 

ar fi ieşit dintr o mişcare proletară, sau că ar fi 

fost îndreptată către oameni cari ar putea fi so

cotiţi întru totul inculţi* Ceeace Pavel presupune

la adresanţii săi—chiar dacă-l socotim ca un bărbat
\

care a scris fără să se gândiască la pedagogie, 

ceeace e de altfel cu totul lipsit de temeiu — stă

cu mult mai presus nu numai de tunetul de ve

dere copilăresc al celor fără cultură, ci presu

pune comunităţi, ai căror membri trebuie să fi
%

avut, în majoritate covârşitoare, o pricepere vred

nică de respect. Scrisoarea comunităţii din Roma

către cea din Corint (epistola lui Clement Ro

manul), care datează din veacul întâi/ nu e nici 

decum o circulară proletară, ci o operă plină de 

demnitate şi putere, şi ceeace pun înainte co

munităţilor Ignatie şi Barnaba ne dă o impresie 

respectabilă despre cultura acestora.... Se poate 

susţine cu multă probabilitate despre vechea litera

tură creştină, că nici când nu ne putem înfăţişa 

primele comunităţi ca constând aproape numai din 

proletari sărăcăcioşi. Dacă n am şti pe alte căi> 

că ele aveau şi foarte mulţi proletari, din felul şi 

înălţimea literaturii nam putea-o ghici** 17)

4. Mişcările proletare, ca şi orice mişcare 

socială, urmăresc un scop, pentru atingerea că

ruia se servesc de anumite mijloace. Nicăieri 

însă în Noul Testament nu se văd scopul sau

revindecările sociale urmărite de creştinism, nu 

se dau pe faţă mijloacele pentru atingerea unui 

asemenea scop, pentru realizarea unor astfel de

\ '
16) Aus Wissenschaft und Leben, voi. II pag. 178.
17) Id«m, pag. 200,

revindecări, ci din fiecare frază, din fiiecare cu- 

vânt transpiră numai îndemnul către mântuirea 

sufletului. Acesta este scopul de căpetenie al 

creştinismului, ţinta către care creştinul trebuie 

să-şi îndrepte privirile, pentru realizarea căreea 

să-şi încordeze toate puterile, să facă orice sa

crificiu şi să nu cruţe nimic. Faţă de acest scop 

de această ţintă, orice poate împiedica atin

gerea lui, orice este pământesc, orice leagă pe 

om de cele trecătoare n’are nici un preţ, e chiar 

rău, pentrucă patria noastră este cerul.

In această lumină privind lucrurile, bogăţia e 

mai periculoasă pentru suflet decât lipsa sau să

răcia, pentru că ea poate fi folosită în fapte 

păgubitoare pentru suflet şi bogatul se mân- 

tueşte de regulă mai cu greu de cât săracul,

, pe care lipsa îl face să trăiască în mai multă 

curăţie sufletească, să fie mai bun, mai virtuos.

Putem dar zice, că starea de proletar se aco

modează în bună parte cu postulatele morale 

ale creştinismului şi că prin urmare este un 

nonsens a susţine, că creştinismul e un produs
m

al proletariatului, că el a fost creat pentru a servi 

ca mijloc mai sigur şi mai repede de realizare 

a scopurilor proletariatului, ca o nouă şi per-
s

fecţionată armă cu care acesta să-şi cuceriască 

idealurile, să-şi ajungă ţinta pe care o urmărise 

n zadar mai înainte.

5. O mişcare provocată de inegalitatea cea 

mai revoltătoare, inspirată de lupta de clasă cea

mai îndârjită nu putea naşte religiunea dragos

tei prin escelenţă, religiunea care propovedueşte 

iubirea vrăşmaşilor, renunţarea la orice revin- 

decare socială şi suportarea tuturor nedreptă

ţilor, necazurilor şi suferinţelor în viaţa pămân

tească, în vederea răsplăţii şi fericirii într’o altă 

viaţă, din viaţa de dincolo de mormânt.

E de admis şi înţeles ca oameni religioşi,
I

cari se văd apăsaţi şi gem sub o tiranie grea,

să renunţe într’o zi la revindecările lor îndrep-
\

tăţite, să se desbrace de ură împotriva Asupri

torilor lor şi să se resigneze la cuvântul plin 

de autoritate ale unui sacerdote sau al unui 

profet, care le deschide noui şi largi orizonturi 

sufleteşti şi le promite satisfacerea în altă lume, 

în altfel, a drepturilor lor nesocotite şi călcate în 

picioare; dar nu se poate înţelege cum un pro

letariat, ca cel roman, care răbda de veacuri 
cel mai neomenos tratament, despre care n’avem 
niciun indiciu că ar fi fost pătruns într’o mă-
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sură deosebită de idei şi sentimente religioase, 

să devină dintr’odată profund religios şi să ză- 

misliască cea mai sublimă religiune pe care 

o cunoaşte istoria omenirii, o religiune care să 

schimbe ca prin minune dorinţa lui după buna 

stare pământească în nădejdea într’o fericire 

pur spirituală din viaţa viitoare. Minunea aceasta 

este şi mai de neînţeles, dacă admitem ceeace 

susţine Kalohff, că ea s’a săvârşit fără intervenirea 

unei anume personalităţi, a unui reformator sau 

geniu religios.

E apoi inadmisibil ca proletariatul roman, 

atât de depărtat de iudaism prin credinţa şi 

superstiţiile lui politeiste, să fi adoptat dintr’o 

dată şi pe deantregul dela iudei idealul vieţii 

sale religioase şi morale şi principiile noei lui 

concepţiuni despre viaţa viitoare. Apocaliptica 

iudaică, cu preocupările ei eshatalogice, cu visul 

ei de o dreptate socială, în care să fie satis

făcute în chip esclusiv aspiraţiunile naţionale 

iudaice, n’are nimic comun cu revindecărrile, în 

primul rând de natură economică, ale proleta- 

riatului roman. Intre ele este un abis, care a 

fost nivelat numai de creştinism, care a făcut 

apropierea dintre apocaliptica iudaică şi spiritul 

greco-roman, iar nu e un produs al acestora.

6. Figura lui Iisus Christos nu poate fi o sim

plă idealizare şi personificare a vieţii şi aspira- 

ţiunilor comunităţii creştine, care a făcut din 

el după aceea obiectul cultului său. Se , poate 

admite ca la trăsăturile reale ale persoanei Mân

tuitorului să se fi adăugat ca timpul şi altele, 

ca unele din ele să fi fost modificate, ca învă

ţătura lui să fi fost simplificată cu ceva, pentru 

a se justifica credinţe şi practici noi, dar ca 

comunitatea creştină să se fi înfăţişat pe ea în- 

sâş în chipul unui erou ideal, care a trăit, a 

aerat şi a murit într’un anume timp şi loc, a- 

ceasta nu e de crezut.

Dacă lucrurile s’ar fi petrecut într’adevăr aşa, 

atunci pentru ce greco-romanii, autorii acestei 

plăsmuiri, ar fi ales ca teatru de acţiune al a- 

cestui erou Galileia şi Palestina? căci încercarea 

Kalthoff, de a dovedi că nu Palestina, ci Italia 

ar fi tărâmul pe care a luat naştere Evanghelia, 

e?te o copilărie.

Câ în Evanghelie se găsesc unele nume şi

datini romane, nu contestă nimeni, dar ele se 
«plică mult mai lesne prin aceea că Palestina 
era sub dominaţiuuca romanilor de mai multă
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vreme, de cât prin teoria lui Kalthoff, care, la 

rându-i, nu explică numeroasele trăsături curat 

iudaice de care sunt pline Evangheliile şi pe 

care evangheliştii înşişi se văd adesea siliţi să 

le explice, pentru ca să poată fi înţelese de neiudei.

Se poate zice dar, că creştinismul, venit de 

aiurea, a găsit în lumea romană un mediu so

cial deosebit de prielnic, pentru a prinde ră

dăcini şi a se desvolta, dar nu se poate susţine 

convingător, că el a ieşit din mişcarea proleta

riatului roman.

Dela o afirmaţiune până la cealaltă este o 

distanţă de nestrăbătut şi simplele afirmaţiuni 

ale lui Kalthoff nu pot da celei din urmă sigu

ranţa unui fapt.

*
* *

Robertsoity Smith şi Drews  se aseamănă până 

în amănunte în nomenclatura sistemelor lor de 

construcţiune a creştinismului fă ră  Christos. 

Câte trei sunt de acord în susţinerea, care for

mează punctul cardinal al teoriei lor, că încă 

, înainte de era creştină au existat secte iudaice sin- 

cretiste, care adorau un Dumnezeu-mântuitor cu 

numele de Ioşua sau Iisus.

In ultimele decenii s’a stabilit, în urma cer

cetărilor făcute şi a descoperirii mai multor scri

eri necunoscute, că religiunea iudaică nu era, 

în momentul apiriţiunii creştinismului, aşa de 

credincioasă păstrătoare a monoteismului pur, 

cum se credea, de pildă, acum 50—60 de ani. 

Influenţe de tot telul, venite pe diferite căi, atât 

din răsărit cât şi din apus făcuseră ca nu numai 

să ia naştere numeroase secte, a căror fiinţă 

era necunoscută şi nesocotită până de curând, 

ci însăş ortodoxia iudaică, însuş fariseismul, 

secta cea mai conservativă şi mai esclusivistă, 

care depunea cea mai mare râvnă pentru îm

plinirea Legii şi observarea neştirbită a datinelor 

strămoşeşti, luaseră o înfăţişare care se deosebia 

cu mult de cea pe care o avuseseră mai înainte.

Exilul babilonian, dominaţiunea persană şi grea

că, trecerea Palestinii când sub stăpânirea Seleuci- 

zilor din Siria, când sub a Lagizilor din Egipt, 

şi în cele din urmă a romanilor, sunt neqjoro- 

ciri naţionale, care au avut pe lângă partei» lor 

rea şi partea bună pentru acest popor veşnic 

asuprit, că i-au însuflat unica' atitudine mântui

toare ce putea lua faţă de vitregia împrejurărilor. 

Neputând să-şi dobândiască libertatea politică

4
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şi naţională, după care suspinau de veacuri, iu

deii de după exilul babilonic nu mai fac ceea 

ce făcuseră părinţii lor, ca să treacă când de 

partea unora când de a altora din puternicele

a gloriei naţionale. Când existenţa lor va fi pri

mejduită, atunci se va înfăptui dreptatea divină, 

va veni Mesia, care va pedepsi fără milă pe 

toate celelalte neamuri şi va întemeia ,,împă-

neamuri vecine sau mai îndepărtate, care-şi dis- răţia lui Israel*(.

putau între ele stăpânirea Palestinei, ci simulează O bogată literatură, care descria în culorile

o resignare, se fac că renunţă la orice revinde- cele mai vii acest eveniment mult aşteptat, se

cări naţionale şi-şi concentrează toate aspiraţi- produse sub înrâurirea acestei speranţe, şi forma

unile numai pe tărâmul religios, pe care trans

plantează şi maschează idealul naţional.

In aparenţă îngăduitori faţă de streinul stă- 

pânitor şi cu care venia în atingere, cu bună 

voinţă faţă de credinţele şi obiceiurile acestuia, 

indiferenţi de cine le era stăpânitorul, desbră- 

caţi de orice sentimente şi resentimente naţio

nale, iudeii erau, în realitate, acum mai esclu- 

sivişti în adâncul sufletului lor, mai porniţi îm

potriva a oricui nu era din neamul lor, mai în

flăcăraţi naţionalişti de cât ori când, numai că 

ştiau să-şi ascundă cu dibăcie aceste sentimente 

sub masca religiunii. Dintr’o zi într’alta, ei aş

teptau venirea trimisului lui Iahve, a lui Mesia, 

care să exercite pe pământ dreptatea divină, 

întronând stăpânia fiilor lui Israel peste toate 

popoarele lumii.

Confundând legitimitatea aspiraţiunilor lor şi 

dorinţa vie ca ele să se împliniască cât mai în 

grabă cu însăş dreptatea divină, mulţi din iu

deii pioşi erau convinşi că nu vor muri până 

ce nu vor vedea realizându-se „împărăţia lui Is- 

rael“, iar unii din cei mai aventuroşi se deteră 

drept Mesia şi se puseră în fruntea cetelor de 

creduli, ca să înfăptuiască dreptatea divină, dar 

sfârşiră pe cruce sau măcelăriţi de legionarii

hrana sufletească a poporului, alături de Lege 

şi Halaka: este Literatura apocaliptică.

Aceasta fiind starea şi atitudinea sufletească 

a poporului iudeu în tot timpul de după exil 

şi până la venirea Mântuitorului şi chiar după 

aceea câtva timp, el era, ca să zicem aşa, imun 

faţă de influenţele ce veniau din afară, ceea ce 

nu însemnează că ele n’au existat sau nu s’au 

exercitat asupra lui, ci că au fost fără efect, 

n’au putut determina nici o schimbare în cre

dinţa lui. Atât de îndărătnic era acest popor în 

convingerile lui, că nici pe Iisus Hristos nu l a 

primit şi ascultat, ci l-a răstignit, pentruc> nu 

se potrivia cu tipul de Mesia, pe care şi-l fău

rise el în mintea sa.

Cum ar fi putut un asemenea popor să pri

nţi iască dela un popor păgân ideea de un Dum- 

nezeu-mântuitor şi să adopte riturile impuse de 

credinţa în el, pentru ca să le transmită creş

tinilor ?

Ideea de Mesia e ceva specific iudaic şi tră

săturile pe care iudeii le-au atribuit lui Mesia, 

au influenţat de sigur credinţele celorlalte po

poare într’un Dumnezeu-mântuitor, iar nici de-

cum invers.

*
* *

romani.
Nu cu mult altfel stau lucrurile cu iudeii din

Patriotismul ia astfel forma pietăţii. diaspora, din cari unii şi anume: cei din Egipt,

Odată adoptată această atitudine, iudeii s’au Cirenaica, Asia Mică şi Europa sudestică au ve-

închis ca într’o citadelă, faţă de influenţele din nit în atingere cu religiunea şi cultura greacă,
afară, în observarea cu toată scrupulositatea a iar cei din Siria, Persia, Arabia, Mesopotamia
literii Legii, pentru interpretarea căreea şi mai şi tn genere din ţările dela răsăritul Palestinei

ales pentru xomplectarea ei 'cu precizarea ra- cu credinţele orientale.

porturilor în care iudeii aveau să trăiască cu Religiunea şi cultura greacă sunt mai bine

păgânii, se compuse Halaka, calea, tradiţiunea, cunoscute, pe când cele orientale au încă nevoie
cu autoritate egală, cu a Legii.

Legea şi Halaka sunt vistieria în care se păs-

să fie studiate.

Despre iudeii din diaspora din spre apus de

trează tot ce e scump sufletului iudeului din Palestina s’a crezut, că au început să iasă din

acest timp, izvorul bogat din care se adapă a- ţara lor în cete mai mari şi să se aşeze printre

cest suflet însetat de dreptate, ele sunt condi- alte neamuri abia din timpul lui Alexandru cel
t

ţiunea sine qua non a mântuirii individuale ş i' . Mare, adică din veacul IVa. Chr. O serie de docu-
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raente arameice, descoperite în insula Elefan- 

tina, de pe Nil, coprind însă istoria cultului iu-
Inchinarea altor sinagogi «marelui Dumnezeu»21) 

nu însemna iarăş nimic, pentru că sub numele

daic din această insulă dela anul 525 până la nelămurit de «marele Dumnezeu», iudeii înţele-
407 a. Hr. ,8) ceeace însemnează, că colonia iu

daică de acolo îşi ridică vechimea până pe la 

jumătatea veacului VI a. Hr.

Din timpul lui Alexandru numărul comunită

ţilor iudaice a sporit simţitor în Egipt. Deose- tare a istoriei de către greci, ci dimpotrivă e o

geau de sigur pe Iahve al lor.

Tratarea evhemeristică a istoriei poporului 

ales nu e nici de cum o acomodare a istorici

lor iudei cu spiritul dominant al felului de tra-

b;t de puternice şi înfloritoare erau în deosebi 

cele din : Alexandria, Leontopolis, Elefantina etc.

încercare isteaţă de a introduce în istoria ce

lorlalte popoare elemente din istoria iudaică,

Aci, în Egipt, ca şi pretutindeni unde au stat de a le face cunoscut şi a amesteca personagiile

în contact cu cultura greacă, iudeii trebuind să-şi 

Insuşiască cunoaşterea limbii greceşti. în care 

şi-au tradus cu timpul şi cărţile sfinte, par a 

r. fost influenţaţi de cultura greacă şi în pri

vinţa religioasă.

Astfel, unele din obiceiurile dela înmormân

tare şi din formulele de inscripţiuni funerare 

sunt asemănătoare cu ale grecilor.19)

Găsim apoi sinagogi închinate regilor ,0) sau identificat cu Musaios, tatăl lui Orfeu, şi învaţă

lor istorice în destinele din trecut ale acestor 

popoare. Intr’adevăr nicăiri şi nici când o per

soană istorică sau mitică din istoria grecilor sau 

a altor popoare nu are de îndeplinit vre un rol, 

nici nu e pomenită în istoria iudeilor, pe când 

contrariul e regulă. Afctfel, în fantasmagoriile lui 

Artapanos, Abraam se îndeletnicia cu nobila şti

inţă a astrologiei, ca vechii regi-zei, iar Moisi e

marelui Dumnezeu. ,1) pe oameni toate meşteşugurile şi filosofia, împarte

In fine, istoria poporului ales este tratată une- Egiptul în judeţe şi-l conduce cu înţelepciune,

ori după metoda grecească ar lui Evhemeros, 

care pretindea că zeii sunt oameni îndumnezeiţi, 

cum o face un oarecare Artapanos (despre care 

r.u se ştie exact când a trăit) în opera sa ’looâouxd

introduce diferite culte, printre care şi pe al 

animalelor, şi săvârşeşte fapte vitejeşti, pentru 

care preoţii îl zeifică şi-i dau numele de Hermes 

sau Tot. El însuş apoteozează şi pe mama sa sub

u Ilepi ’IoDăaicDV şi Eupolemos din Samaria, numele de Maica Meris.

iar filosofia, in special a lui Filon, este un ames

tec de platonism cu stoicism.

După Eupolemos, din care ni s’au păstrat 

numai fragmente, Enoch este Atlas al grecilor

Şi totuş, dacă privim lucrurile mai deâproape Şi născocitorul astrologiei, iar Abraam a adus

şi cu toată luarea-aminte,-constatăm că sub toate astrologia şi alte ştiinţe înalte din Babilonia şi a ini-

aceste fapte nu se ascunde nici o influenţă a- ţiat în secret ele lor pe fenicieni şi egipteni, etc.

dâncă şi durabilă a spiritului grec asupra celui 

iadaic, ci e numai ceva ca totul superficial.

însemnează acestea influenţare a istorigrafilor 

iudei de cei greci ? Ca metodă, da, dar ca re-

Asemănarea unor obiceiuri la înmormântare zultat e tocmai contrariul: istoriografii iudei, fo-

şi a formulelor de inscripţiuni funerare sunt cu losindu-se de metoda celor greci, se încumetă

totul secundare. să dovediască, cum că connaţionalii lor Abraam

Dedicarea unor sinagogi regilor ţării se tăcea şi Moisi au fost luminătorii şi binefăcătorii egip-

de sigur numai din oportunism, ca să se câş- tenilor, fenicienilor, grecilor etc., că grecii şi

tige bunăvoinţa suveranilor, iar fondul credinţei 

rămânea neatins.

ÎS) E. Sachau, Arara&ische Papyrus und Ostraka aus Elephan- 
. Leipzig 1911.

i9) Paul Wendland, Die hellenistisch-rSmische Kultur in ihren 
Seaiehungen zu iudentum und Chnstentum, pag. 194 

30) Astfel este cazul cu sinagoga din Sedia, închinată lui Pto-

^»eu  Everghetes I, prin următoarea inscripţie: Baoo-
• i» ;  HcoXefJiatoo xai SaotXCooTjs Bspsvtxirjs ĂSsXcpfjc xai

7y*zx6ţ %al twv răxva>v rjjv icpoaeD^Yjv 5Ioo8atoi,“ Vilamo-
Sitzungsberichte der Akademie zu Berlin 1902, pag 1094 

ari) o  asemenea inscripţie datează din anul 29 a. Hr. şi se re
ia o sinagogă închinată lui ftsq) jX£ŢaX(|), iar alta , sună

ţis^aXa) o&tetcp/4 Ditenberger, Orientis inscripti-
742.

egiptenii adoră în persoana zeilor lor Hermes 

şi Tot pe însuş dătătorul Legii mozaice, pe 

Moisi, că şi alte divinităţi din panteonul egip

tean şi grec sunt simple figuri biblice şi că Iah

ve e un Zevs sau Osiris, care nu suferă lângă 

sine nici un alt zeu.

Pilda acestor doi scriitori este îndeosebi foarte 

instructivă. Ea ne arată, câ iudeul ori unde s’a

aflat, ori ce contact a avut, n’a cedat nimic din 
al său şi dacă pare că s’a acomodat mediului
In care a trăit, a făcut-o numai de tormă, sau



_________  BISERICA ORI ODOXĂ ROMÂNĂ______________________________________ . ^372

chiar cu intenţia de a-şi strecura în patrimoniul 

sufletesc al altor neamuri ideile şi credinţele 

scumpe lui.

Mulţămită acestei tactici, caracteristică rasei 

sale, iudeul din diaspora nu numai că n’a primit 

şi nu şl-a însuşit influenţe venite dela alte nea

muri, care să-l facă să-şi părăsiască sau să mo

difice ceva din convingerile sale, ci a influenţat 

el pe popoarele cu care a venit în atingere, in

fluenţă care a dat politeismului caracter pronunţat 

monoteist. Ba încă lucrurile nu s’au oprit aci, 

ci au mers mai departe. Pentru apărarea şi pă

strarea neatinsă a patrimoniului religios şi na

ţional, iudeii au trecut la polemică.

Astfel, Aristeas, pseudonimul autor al legendei 

despre felul cum a fost făcută traducerea Sep- 

tuagintei, susţine că grecii şi celelalte popoare 

adoră acelaş Dumnezeu ca iudeii, numai că-i dau 

nume diferite, şi critică fără cruţare ideia evhe- 

meristă despre apoteozarea oamenilor, cultul egip

tean al animalelor şi politeismul în genere, prea

mărind monoteismul iudaic.

Scrierea întitulată «înţelepciunea lui Solomon», 

care a luat naştere, probabil, în acest timp şi 

într’una din comunităţile iudaice din Egipt, este 

de asemeni o polemică şi mai amănunţită a re- 

lieiunilor păgâne. Ea se ridică împotriva celor 

. cari, uitând pe Creator din cauza creaturilor, se 

închină stelelor şi elementelor naturii, combate 

îndumnezeirea oamenilor morţi şi închinarea la 

idoli făcuţi din lemn, piatră sau metal, precum 

şi cultul animalelor.

Cărţile sibiline, cartea jubileelor şi scrierile 

lui Filo urmăresc, fiecare în felul său, acelaş 

scop, iar cărţile macabeilor şi scrierile lui Iosif 

Flaviu sunt adevărate apologii ale naţionalismului 

iudaic.

Precum pe tărâmul religios, tot astfel şi pe

cel filosofic, influenţa elenismului asupra iudeilor

din diaspora este numai o amăgire pentru cine

crede că a existat. Aristobul şi mai ales Filo,

folosindu-se de interpretarea alegorică, atât de

en vogue la grecii de pe atunci din Alexandria,

pentru interpretarea Scripturii, nu face altceva

decât să apere caracterul sacro-sanct al acesteia

şi să pună în mâna cititorului grec al Scripturii

un comentariu, care s’o feriască de interpretări

nepotrivite cu sfinţenia ei. Filon a fost un iudeu 
credincios şi a procedat la interpretare cu toată 
pietatea şi cu conştiinţa că aduce prin aceasta

un serviciu nepreţuit religiunii strămoşeşti. Aşa
*

s’a şi întâmplat, căci nici un iudeu nu s’a smin

tit în credinţa sa şi n’a învăţat să preţuiască 

mai mult filosofia grecească din cauza comen

tariului lui Filo, pe când mulţi greci s’au făcut 

prozeliţi iudaici, sau cel puţin au fost coprinşi 

de admiraţiune pentru Vechiul Testament, mul

ţămită acelui comentar şi au admis prima al

ternativă a dictonului: *H IlÂdtcov [«ooaiCet, tj Mu-

afjC, xXattovîCst.
Chiar un mare susţinător al înrâuririi, pe care 

el o crede profundă, a culturii greceşti asupra 

iudaismului din diaspora, S2) recunoaşte, că * in

fluenţa exercitată de filosofia greacă asupra iu 

daismului nu trebuie să ne o înfăţişăm, nici chiar 

în Alexandria, ca ceva profund. Tabloul, primi 

altă dată al unei filosofii iu de o- alexandrine, care 

s’a continuat şi desvoltat cel puţin din veacul 11

a.. Chr. şi până la Filo, este o himeră.-»

Despre iudeii din diaspara în ţările din ră

săritul Palestinei avem prea puţine cunoştinţe, 

ca să ne putem pronunţa pe bază de date sigure, 

că n’au fost nici ei influenţaţi de credinţele po

poarelor în mijlocul cărora au trăit, dar ne este 

iertat s’o admitem prin analogie, căci mai întâi 

iudeul e — mai mult decât ori care alt om — 

totdeauna şi pretutindeni acelaş şi dacă el a

putut rezista şi încă cu deosebit succes în faţa

ademenirilor rafinatei culturi greceşti, cu atât 

mai uşor a rezistat la 4 înrâuririle ce ar fi putut 

exercita asupra lui monstruosul politeism oriental.

*
* *

♦

In ce priveşte sectele iudaice, fariseii şi sa- 

duceii trebui scoşi din cauză, pentru că şi unii 

şi alţii erau păzitori zeloşi ai Legii şi ca atare 

e cu neputinţă ca ei să fi admis idei păgâne în 

credinţa lor. Deosebirea esenţială dintre unii şi

alţii era numai, că saduceii nu admiteau nimic 

în afară de textul Legii, pe când fariseii admi

teau şi tradiţiunea,’ Halaka.

Esenii sau eseii, a căror origină şi doctrină 

nu e îndestul de bine cunoscută, dar despre cari 

se ştie, din cele ce se cunosc, că împrumuta

seră şi idei din alte religiuni şi sisteme filoso

fice, nu pot fi acei cari să fi împrumutat ideea 

de un Dumnezeu-mântuitor din religiunile orien

tale, pentru că aceasta nu transpiră din nici una 

din practicile lor, ba este chiar esclusă de prac-

“) Paul Wendland, op. cit pag. 203.
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ti 'a deselor spălături, cărora^ li se atribuia darul 

de a curăţi de păcate şi deci şi mântuirea. Doc

trina şi practicile religioase ale esenilor sunt 

apoi de un spiritualism cu mult mai înalt de

cât al fariseilor şi saduceilor chiar, aşa că e greu 

de admis ca ei să se fi adăpat într’unul dm punc

tele de căpetenie ale doctrinei lor dintr’un izvor 

aşi de turbure cum este politeismul oriental.

Despre celelalte secte iudaice : nazarei, naa- 

seni, masboteeni şi ori câte altele ar mai fi şi 

cum s’ar numi, nu ştim în amănunte tot ce în

văţau. Din ceea ce ştim despre ele e sigur, că 

împrumutaseră mu te elemente din religiunile pă

gâne. Cum în religiunile orientale era, în acest 

timp, aproape generală credinţa într’un Dum- 

nezeu-mântuitor, e mai mult decât probabil, că 

an avut-o şi ele, fie dela acestea, fie dela iuda

ismul ortodox, dar despre cultul acestor religi

uni nu ytijn nimic precis şi nici un text, nici un 

document vrednic de crezare nu ne îngădue să 

credem, că M’ântuitorul, că Dumnezeul răscum

părător şi ocrotitor al iniţiaţilor, că Dumnezeul 

adevărat s’ar fi. numit în vreuna dm ele loşua»*3)

*
* *

Susţinătorii ipotezei mitice, a existenţei lui 

Christos înainte de creştinism, ar trebui să aducă
I

în sprijinul părerilor lor, pentru ca acestea să 

poată fi admise, o dovadă istorică, sau cel puţin 

literară, adică să arate precis în care anume reli- 

giune din nainte de creştinism s’a numit loşua 

Dumnezeul-mântuitor şi când şi de către cine 

s’a luat acest nume şi s’a introdus în creştinism.

O asemenea dovadă nu s’a adus însă, căci 

aşa zisul imn naasenian, citat de Ipolit, ca şi 

papirusul magic, pe cari vor să Ie dea ca do

vezi Smith şi Drews, n’au nicio valoare, întru cât 

se prea poate ca numele Iisus să fi fost intro-
9

dus mai târziu în text,24) sau chiar dacă a fost 

acolo dela început, se explică prin acea că pă

gânii credeau că pot face tot felul de minuni slu- 

iindu-se de numele lui Iisus,25) ceea ce demon

strează origina post-creştină a imnului şi papi

rusului şi le nimiceşte ori ce putere doveditoare

io sensul părerii lui Smith şi Drews.

M) Von Soden, Hat Jesus gelebt? pag. 37 şi 62 citat şi de
Gui^nebert op. cit. pag, 138.

M) Aceasta o şi susţine despre papirus Deissmann, în Licht 
von Osten, pag. 192.

**) Cum o dovedeşte Heitmtiller, în lucrarea sa „Im Namen 
Je#o* pag. 182.

373

Dacă între vre unul din aceste texte sau altele 

ce se vor descoperi, s’ar constata o mare, o 

izbitoare asemănare cu credinţa creştină în Iisus 

Mântuitorul, chiar şi atunci concluzia ce ar urma 

să se tragă n’ar fi numai decât, că creştinismul 

a împrumutat ideea sa de Mântuitor dintr’o re- 

ligiune sau alta şi că deci Iisus n’ar fi existat, 

pentrucă poate ca asemănarea să aibă explicaţie.

«Ori cât de isbitoare ar fi. analogiile de fond 

sau de formă, de cugetare sau de cuvinte — zice 

învăţatul francez dela Vallee-Poussin26)— dacă 

lipsesc probele externe, ele nu dovedesc nimic atât 

timp cât se pot explica prin acţiunea factorilor 

indigeni ».

Aplicată la cazul nostru, această regulă însem

nează, că creştinii n’au avut nevoie să împru

mute din religiunile orientale ideea de Mântui

tor, pentru că o aveau în persoana şi activita

tea lui Iisus, care a trăit şi activat în mijlocul 

poporului iudeu, care avea această idee mult mai 

precisă de cât ori care alt popor.

Mitul despre Dumnezeul-mântuitor înfăţişează, 

în toate religiunile orientale, pe acest Dumne

zeu murind, adică suferind, şi înviind. Chipul în 

care iudeii îşi înfăţişau pe Mesia este cu totul 

altul. Ei aşteptau pe Mesia ca un viteaz, care-i 

va libera de sub jugul strein şi va întemeia îm

părăţia lui Israel. Un Mesia dar, care na avea 

nimic de suferit şi nu semăna, cu Dumnezeul- 

mântuitor al orientalilor.

Sunt, fără îndoială, în Vechiul Testament lo

curi şi încă multe şi foarte însemnate, precum 

în deosebi în Isaia şi Daniil, în care se vorbe

şte despre «sluga Domnului» sau «Fiul Omului* 

care va suferi multe pentru alţii, dar învăţătorii 

de lege le-au referit la «Omul drept în sine» şi 

n’au atribuit suferinţelor nici o putere expiatoare. 

Numai creştinismul a referit aceste locuri la Me

sia şi abia târziu după ivirea lui, rabinii au fost 

nevoiţi să facă şi ei acelaş lucru.

Că* iudeii nu-şi înfăţişau pe Mesia ca suferi

tor se vede limpede din mai multe locuri din 

Noul Testament. Astfel, când Mântuitorul a spus 

ucenicilor, că i-se cade să meargă în Ierusalim, 

unde va pătimi multe dela bătrâni şi dela arhie

rei şi dela cărturari şi că va fi omorît şi va în

via a treia zi, Petru nu s’a putut împăca cu

aa) Revue biblique, 1906, articolul; La Bouddhisrae et Ies E* 
vangiles canoniques, *
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aceasta, şi luând pe Iisus de oparte, i-a zis: *:Fie- 

ţi milă de tine, Doamne! Una ca aceasta nu ţi- 

se va întâmpla»®7) Luca şi Cleopa, în drumul 

către Emaus, se tânguiau de asemeni, în ziua 

învierii, unul către altul şi amăndoi către Iisus, 

care mergea împreună cu ei fără să fie cunos-, 

cut, că Iisus Nazarineanul, despre care ei nă- 

dăjduiau că va izbăvi pe Israel, a fost dat de 

arhiereii şi fruntaşii lor spre judecată de moarte 

şi l-au răstignit, ceeace pentru ei era un non

sens şi pentru care Mântuitorul îi mustră şi le 

tâlcueşte scripturile, ca să le dovediască cum că 

aşa au prezis proorocii despre Mesia.*8) Apos

tolul Pavel spune în fine,29) că învăţătura des

pre ciuce este scandal] în ochii iudeilor şi ne

bunie într’ai elinilor.

Dacă deci iudeii nu se împăcau cu ideea des

pre un Mesia suferind, cum şi-ar fi putut-o ei 

însuşi dintr’cfi religiune streină ?

Afirmaţiunea dar, că concepţiunea despre un 

Mesia suferind şi murind ar fi existat la iudei 

înainte de era creştină este cu totul neîntemeiată.

*
* *

Argumentul tras de Smith în favoarea teoriei 

sale mitice din expresia, întâlnită adesea în Evan

ghelii, Td Tuspi toO ’ItjooO, care ar însemna «în
văţătura, sau legenda, mitul despre Iisus», elips t

de greutate, pentru că în Evanghelie expresia 

aceasta însemnează «întâmplările în care a fost a- 

mestecat», Iisus iar în Faptele Apostolilor însem

nează «învăţăturile care alcătuesc Evanghelia», 

pe când articolul din naintea numelui lui Iisus n’are 

nici o semnificare deosebită în această expresie, 

pentrucă el se punea une ori, iar alteori nu, îna

intea numelor proprii în general, fără ca să dea 

acelor nume o semnificaţiune deosebită.

*
* :jc

Afirmaţiunea că Iisus n’a existat, pentrucă în

suşi numele lui însemnează Mântuitor, trădează 

uşurinţa celor ce o fac. La iudei — ca de altfel 

la toate popoarele în faza începătoare a desvol-

tării lor nu numai că fiecare nume avea o

semnificaţiune specială, dar ele (numele) se ale

geau cu multă îngrijire. Faptul că numele Iisus 

(Ioşua) însemnează Mântuitor nu e nici decum

„) 

“) 
9»)

Matei 16, 21—22 
Muca 24, 18—27
I. Corinteni 1. 23

o dovadă, că el n’a existat, ci numai că el sin

gur a îndeplinit rolul peutru care-1 indica însuş 

numele. Dacă am admite concluzia lui Smith şi 

Drews, ar însemna să tăgăduim şi existenţa reală 

a tuturor celor cari au purtat acest nume prin

tre fiii lui Israel şi cari sunt destul de numeroşi.

*
* *

încheierea că Iisus n’a existat, pentrucă pre

dicatul de Nazarinean nu însemnează „om din 

Nazaret“, de oarece Nazaretul nu exista la în

ceputul erei creştine, ci „om din secta nazarei- 

lor“, este copilărească, pentrucă chiar dacă am 

admite această din urmă derivare a numelui, cum 

şi intru cât ar dovedi ea mai mult decât cea 

dintăi, că Iisus n’a existat? In ce priveşte însă 

Nazaretul, se ridica tntrfebarea: dacă el n’a exi

stat, pentru ce cei cari au avut să dea o patrie 

lui Iisus, au ales tocmai o localitate inexistentă?

*
* *

Numele Iisus ar fi întru câtva o dovadă că 

purtătorul lui a fost un personagiu mitic, dacă 

s’ar putea dovedi, ceea ce afirmă Robertson, că 

adică un vechiu zeu solar al tribului efraimiţi- 

lor ar fi purtat numele de Iisus, dar aşa ceva 

nu decurge de nicăiri. Nici cea mai mică urmă 

şi de nici un fel nu se găseşte despre un ase

menea zeu sau cel puţin de un cult solar la 

efraimiţi, ceea ce ar fi cu neputinţă, dacă ade

vărul ar fi de partea lui Robertson. Acelaş lu

cru e şi cu ceilalţi Iisuşi din Vechiul Testament, 

pe cari Robertson îi zeifică.

*
* *

Dacă Iisus este o simplă oglindire a unui mit 

oriental despre un Dumnezeu-mântuitor, care 

moare şi înviază, atunci, cum se face că în Evan

ghelii şi în întreg Noul Testament nu se găse

şte nimic din ceea ce formează cultul esoteric 

al acestui zeu, Iisus? însuş Pavel care întrebu

inţează cuvântul taină cu privire la economia 

mântuirii aduse de Iisus nu ne lasă măcar să 

întrevedem elementele unui cult esoteric, când 

în religiunile orientale acest cult este lucrul de 

căpetenie.
*

* *
Dacă Iisus este zeul unei secte iudaice, for

marea Evangheliei este inexplicabilă. Evanghe

lia în acest caz n’a putut fi concepută decât pe
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tărâm iudaic, şi cum e presărată de cuvinte şi 

tbiceiuri pur palestinene, ea nu s’a putut nrzi 

mr’alt mediu iudaic, undeva într’o comunitate 

t:n diaspora, ci numai în Palestina.

Dar despre iudei, ca şi despre popoarele se- 

~:te în general, se ştie că n’au dispoziţiunile 

raturale trebuitoare pentru a fi creatori în ma

terie de mitologie. Şi totuş, dacă în istorisirea 

-vanghelică nu e nici un sâmbure real, cum au 

z :tut autorul sau autorii ei să expună un mit 

:: atâta dar şi preciziune, că ori cine citeşte 

Evanghelia are inpresia, că se află în faţa unei 

perfect de reuşite biografii a unei personalităţi 

reale, care abundă de viaţă, iar nici de cum în 

*E'a unui mit? Pentru ce atâta bogăţie de epi

soade, incidente, date, amănunte personale, care 

'  pot fi privite ca simboale sau alegorii şi care 

turnai strică unei povestiri legendare sau mitice,

J- tcă viaţa lui Iisus nu este altceva de cât po

vestirea unei drame sfinte sau a unei legende

ruitice?

*
* *

In legătură cu compoziţia Evangheliei stă o

■ :ă întrebare, de care se loveşte şi sfărâmă creş- 

: nismul fără Christos şi anume întrebarea: Pen- 

trvî ce sectarii cari au umanizat mitul Dumne-

r-rului-mântuitor, au învăţat că Dumnezeul Iisus

i trăit în vremea lor, căci aceasta le creiază o

- rmedenie de dificultăţi? Pfentru ce au minţit ei, . 

' l-au văzut, l-au cunoscut, i-au auzit predica,

■ fost de faţă la minunile lui, au asistat la pa

pile şi moartea lui şi sunt încredinţaţi că a 

"viat, când aceste afirmaţiuni le atrăgeau per- 

-?cuţia şi moartea de martir ? Toate religiunile

se străduesc să-şi dea o cât mai mare vechime, 

să pună viaţa întemeietorilor sau eroilor lor în 

vremile cele mai cărunte, cât mai aproape de 

începutul lumii, pentru ca, sprijinite pe această 

vechime respectabilă, să lase cât mai puţin loc 

de discuţie asupra adevărurilor dela temelia lor. 

Dat ă creştinismul nu se bazează decât pe un mit, 

ce interes a putut dicta făuritorilor certificatu

lui lui de naştere să nu ţină seamă de acest 

fapt capital? Nepriceperea? Dar aceasta nu ca

drează cu structura desăvârsit artistică a între

gului combinaţiei lor? Un răspuns mulţumitor 

nu se poate da de cât, dacă Iisus a fost per

soană reală.

*
* *

r

In sfârşit cea din urmă întrebare: Dacă Chris

tos n’a existat, dacă tot ce se spune despre el 

este numai mit, dacă deci creştinismul pluteşte 

în văzduh, pentru ce polemiştii iudaici din timpul 

ce a urmat îndată după apariţia Evangheliei 

n’au contestat nici unul existenţa lui Iisus, ci 

se mărginesc numai să înfiereze cu numele de ere

tici pe cei cari cred în Iisus ca Mesia?

★
* *

Din atâtea puncte de vedere se adevereşte 

dar, că creştinismul fără Christos este o impo

sibilitate, o simplă năzărire a minţii acelor cari 

l-au concep ut şi l-au admis. Vom arăta aceasta 

şi cu alte dovezi, când vom examina probole 

istorice pozitive pe care se întemeiază credinţa 

adevărată, că Iisus Christos Mântuitorul a exis

tat în realitate.

I. MIHĂLCESCU

Revista „învăţătorul român“  propovedueşte ura contra bisericii şi servitorilor ei
învăţătorul Român» revista Asociaţiei gene- 

:/e a membrilor corpului didactic primar român,

7 r lângă partea pedagogică, vedem că se atâr-

" i şi de chestiuni religioase.

intr’un articol intitulat „La Biserică", d. Ion

Is:rănescu caută să convingă pe toată lumea,

iar mai ales pe autorităţile şcolare, că duce-

*fâ copiilor de şcoală la Biserică, îi desgustă

-:z: târziu cu totul de biserică şi chiar de cre- 
: ntă. Ba ceva mai mult, caută să-şi bată joc

de felul cum se face slujba religioasă de către 

preot, nesocoteşte prinoasele aduse de credin

cioşi şi contestă sfinţenia şi rostul maslului şi 

al aghiasmei, deşi D-sa este chiar autor de cărţi 

pentru şcoalele primare.

îndeamnă pe colegii învăţători să nu facă co

ruri religioase, căci acest lucru îi face să iasă 

dela slujbă istoviţi şi toată ziua nu mai sunt

buni de ceva, osebit de truda cu repetiţiile de
se de Sâmbătă seara şi Duminică până la in
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trarea în biserică. Consideră ca o sarcină pen

tru învăţător predarea lecţiilor de religie. Soco

teşte că e mai bine, ca, în locul bisericii, copi

lul să fie dus în dimineaţa sărbătorilor la câmp 

şi lăsat liber spre a se juca şi admira natura, 

caşi cum numai în dimineaţa sărbătorilor poate 

copilul să admire natura. «învăţătorul să pre

dea obiectele de învăţământ, după metodele şi 

programele curente, preotul să se apropie ca 

lisus de copii şi să le predea religia şi cântările

bisericeşti..... iar Duminecă dimineaţa ar duce

copiii la biserică».

Cată contradicţie în ce este scris aici, cu ce

le de mai sus! Va să zică acum aprobă să se 

ducă copiii sărbătoarea la biserică, dar să nu 

se ducă însoţiţi de învăţător, căci iese istovit 

dela slujbă. Dar să facem şi cum zice D-sa. 

Care dintre preoţi s’ar da înapoi dela aşa ceva, 

dacă nu s’ar isbi de învăţător, care i-ar trânti 

în nas uşa clasei, spunându-i că aci nu-i treaba 

lui ? Apoi cum o să ducă preotul copiii la bise

rică, când se ştie de toată lumea că poporul şi 

mai ales copii nu vin odată cu preotul în bise

rică? Apoi se ştie că firea copilului fiind sbur-

dalnică, trebueşte supraveghiat şi în biserică ca 

oriunde, iar corul cine să-1 conducă, căci preo

tul este ocupat în altar cu serviciul Sf. Liturgii?

Aceştia le scrie d. Ion Ciorănescu în revista 

Asociaţiei «învăţătorul Român» nr. 10, anul 1 .

Dar tot în această revistă şi tot în acelaş nu

măr, la pagina 556, citim că: «orice virtute se 

câştigă cu timpul, se perfecţionează prin deprin

dere şi devine familiară prin exerciţiu de tim
puriu.

«In exerciţiu stă marea putere a educaţiei, căci 

oricare ar fi calitatea, pe care voim s'o primea

scă copilul, ea trebuie să se facă prin deprindere».

Dar prin aducerea copilului de timpuriu la 

biserică nu se urmăreşte o deprindere? De ce 

atâta contrazicere dela o pagină la alta? Aceasta 

ca să facă mai multă lumină de modul cum se pre

dă religia în şcoală şi cât de mult ajută învăţătorii 

noştri la educaţia religioasă şi morală a tine

retului nostru!

Şi să se mai mire cineva că preotul nu stă bine 

cu învăţătorul!

Preotul N1C0LAE D. COMAN
Potcoava, Olt

0 carte de diaconie, dela fostul Episcop de Râmnic, Nectarie, ajuns Mitropolit.

In colecţiunile de acte vechi, în cari abundă 

zapisele şi hotărniciile, rar mi se întâmpla să 

aflu un act ca acela, care urmează. Este o carte 

de diaconie, devenită apoi, de preoţie, ce por

neşte dela Nectarie fostul piscop de Râmnic 

(1792—1812), ridicat mai târziu la rangul de 

Mitropolit al Ungro-Vlahiei 1812— 19. Ea datează 

dela 1810 şi este interesantă din mai multe puncte 

de vedere: 1) prin limba şi tonul teologic, pe 

bază de cunoaştere a Epistolelor; in al 2-lea rând, 

se pot vedea prin acest act, avantagiile fiscale, 

ce prezenta situaţia de preot. In al 3-lea rând 

constatăm că, o carte de preoţie era şi un bilet 

de identitate complex, fiindcă, în afară de men

ţionarea însuşirilor fizice ale posesorului, el mai 

dă şi amănunte familiare, arătând adică, cu cine 

este căsătorit şi din ce familie se trăgea, res

pectiva soţie. In sfârşit, putem conchide că nu
mirea preoţilor noştri olteni nu se făcea totdeauna 
prin acea faimoasă binecuvântare dela Vidin, 
care, sburând peste apele Dunărei, întărea în cele

sfinte şi pe vizitiul ce condusese pe... candidaţii 

adevăraţi.

«Nectarie cu mila lui Dumnezeu smerit episcop.

«Fericitul Pavel marele Apostol al Domnului, în 

poslaniile ce scrie cătră ucenicii săi Tit şi. Ti- 

motei, Episcopul Efesului, arată, cum să fie cer

cetaţi, şi cercaţi, cei ce vor să intre în ceata 

Dieconească, poruncind chiar, ca nu fieşte cum, 

şi fără de buna încredinţare de mărturie a vieţii 

lor să nu să hirotonisească niminea. Deci acea

stă poruncă şi smerenia noastră urmând, şi viind 

la noi cucearnicul grămătic Grigore sin Nicolae, 

poftind ca să se învrednicească acestui prea înalt 

dar dieconesc, întâi l-am cercat în tot chipul de 

vrednicia lui, şi fiind mărturisit de Duhovnicul său 

fără de prihană, şi de alţi oameni vreadnici de 

crezut, adeverit fără de pricină arătată şi ponos

svonit, l-am hirotonisit cu daiul, Duhului sfânt 
după orându^ala sfintelor canoane, ceteţ, ipo- 
diacon, şi diacon. Şi i-am dat Blagoslovenia noas
tră ca să dieconească la sfânta Besearică din
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satul Râmnic unde să praznuiaşte hramul sfântul Aci se termină formularul tip, după care

Gheorghe în judeţul Vâlcea. Deci pre toţi Pra- urmează această însemnare de mână: «Acesta

vosîavnicii creştini dintru această enorie a Epar- viind înaintea smerenei noastre s’au hirotonisit

hiei smereniei noastre, vă poftim ca să-l cunoa- cu darul Duhului slânt şi preot de Prea sfinţit

şteţi şi să-l primiţi ca pre un vreadnic şi cinstit fratele....... Kir Nicodim în beserica sfântului

cu această treaptă de smerenia noastră. Căruia Spiridon vechiu în Bucureşti, şi spre încredin-

pentru întărirea şi încredinţarea lui, după porunca ţarea hirotonii lui l-am întărit cu iscălitura noastră,

sfinţilor Părinţi, i-am dat această carte a sme

reniei noastre, după cum iaste obiceaiul, înta- 

rită cu peceatea şi iscălitura noastră.

1811 Mar. 4.

Al Râmnicului Nectarie

în Episcopia Râmnicului 1810 Sebre 18.

Pecetea episcop «NK-tr» în rând cu parafa lui

<Rm-ik 1792».

In dosul formularului, tot tipărit, se dă un
*

fel de bilet de identitate: «Kipul lui sm. dă 

mijloc la faţă smead părul capului căstăniu sprăn- 

cianele asemenea ochii negri mustăţile, barba, năs

cut la satul Râmnec, ciescut la —, Soţia lui anume 

Aniţa dela Râmnic fată de preot anume Vasile».

mai jos, în stânga: «sau arătat la comisie cata- 

grafeiaia 1831 Mart 14» urmează iscălituri, cu I. 

Golescul în frunte. La dreapta: Aceasta jalbă(?) 

cu adeverinţa poporenilor şi a protopopului plă- 

şi Kir Pop. Gheorghe ot sud Vâlcea, arătându- 

că iaste om fără pricină de dajdie şi dă ceale 

ce apară preoţi s’au hirotonisit deacon şi s’au 

dat această carte prin mine.

Platon Monah. 810 Sebr. 18

T. G. BULAT.

CRONIC BISERICE SC

I N T E R N Ă

l O L T l i m  PATRIARHULUI DE C O K SM T IH O P O L
către

PRIMATUL ROMÂNIEI

I 'rea Sfinţite şi prea Cinstite Mitropolit al Un gro-Vlahi ei 

şi Exarh a toată România, Preşedinte al Sfântului Sinod 

al Sfintei Biserici Autocefale a României, în Hristos Dum

nezeu prea iubite şi prea dorite frate şi conliturghisitor al 

Smereniei Noastre, Domnule Miron, pe Prea Sfinţia Voa

stră, prea inbit nouă. în Domnul frăţeşte îmbrăţişându-Vă, 

prea dulce Va salutăm.

Cu (prilejul) Naşterii Mântuitorului, având inima plină 

de bucuria mare, pe care îngerul o vesteşte pastorilor şi 

la tot poporul, întâmpinăm, spre a îmbrăţişa în pace pe

Prea Sfinţia Voastră, prea iubit Nouă, şi pe cei împreună 

eu Prea Sfinţia Voastră fraţi şi conliturghisitori şi urăm  

din partea Noastră înşine şi a celor împreună cu Noi fraţi 

fi împreună păstori, Prea Sfinţiei-Voastre şi întregii Prea 

Sfintei Biserici a României, ca anul nou care răsare, să 

He plin de bunătatea şi bine-cuvântarea lui Dumnezeu•

Luăm prilejul prea bun şi prea dorit, al marei sărbători 

a scoborârii la noi, a lui Dumnezeu celui dintru înăl

ţime. ca să exprimăm şi Prea Sânţiei-Voastre, marea re

cunoştinţă, pe care Biserica soră din Constantinopol, o 

Jatoreşte tuturor Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pen

tru marea simpatie şi interesul frăţesc, efectiv, care 

$a arătat de multe ori, în aceste zile de încercare ale

e i; încercare, care pe drept se poate asemăna, cu acea a 

nenorocitei Rahil, al cărei glas se aude în Rama.

In adevăr, ca şi aceia, Prea Sfânta noastră Biserică je

leşte miile dintre fiii ei, care s’au savâşit de foame, de frig 

şi prin armă plânge zecile de mii, cari s’au aruncat în 

viaţa nenorocită de fugari şi se tângueşte că slăvitele ei 

Mitropolii din A%ia, din Pontt şi din Tracia, cele cu mulţ1 

Şi bani fii, care în lunga istorie de veacuri, au avut multă 

laudă în viaţa evangelică, au devenit case fără locuitori, 

târle fără turme.

I-au lipsit lui Petru „aleşii nemernici din Pont, Galatia* 

Capadocia, Asia şi Bitiniau. Au fost aruncaţi afară din 

pământul strămoşesc : Miletenii, Efesenii. Colasenii şi Ga-

latenn, pe care Pavel cu multe lacrimi, ispite şi necazuri 

i-a atras * la Hristos; s’au ascuns de la ochii noştri, cele 

şapte stele ale Bisericilor Apostolice, către Angerii cărora, 

loan trimite cartea Apocalipsului. Angerul unuia dintre a* 

ceştia, vrednicul de vecinică pomenire Hcisostom, cu bun 

cuget, luând asupra şi porunca cărţii către el: „Nu te teme 

de cele ce vei pătimi", cu adevărat s’a arătat „credincios 

până la moarte" şi a luat „oununa vieţiiu adăogândn-se

mari şiruri „(de mucenici ai Bisericii) care zac înla cele 
Asiaw.

Dar încercarea Prea Sfintei Biserici din Constantinopol 

nu este sfârşită, numai cu aceste supărări; ci ca culmea
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necazului ei, se adaogă pretenţia de la Conferenţa de pace, 

ca însuşi Scaunul Patriarhal, să fie aruncat a fa ră  

din oraşul, în care l-au aşezat două Sinoade Ecume

nice şi o viaţa bisericească de multe veacuri şi conştiinţa 

întregei Ortodoxii l-au întărit. Si acum trăim zile de ago

nie, aşteptând rezultatul acestui punct culminant de pri

gonire a bunei cinstiri, în zilele noastre.

Dar în necazul ac-sta extraordinar şi în această încer.

care mai pre su3 de puterea omenească, am cunoscut prin

experienţă adevărul cuvintelor lui Pavel că: „necazul răb.

dare lucrează; iar răbdarea curăţire,- iar curăţirea nădejde;

iar nădejdea nu ruşinează1*, Avem, în adevăr, nădejdea, că-

Bisericile Apostolice ajunse sterpe de fii, iarăşi se vor ve,

seli de mulţimea fiilor lor şi stelele 1  veci strâlucitoara

ale Apocalipsului, care acum sunt în eclipsă, în vreinee

hotărâtă, iarăşi vor răsări strălucitoare, pe cerul Bisericii 

luptătoare.

Nici nu socotim (ceva) mai puţin decât această nădejde 

vrednic de simpatia generală, pe care încercările Prea 

Sfintei Biserici din Constantinopol, au stârnit-o în întreg cor

pul Bisericii, una Sfâii^ă, Sobornicească şi Apostolică şi 

chiar în afară de ea. Căci toate bisericile în parte, ca 

mădulari vii ale unui corp viu, au îm părtăşit necazul 

soartei lor întâi-stătătoare, mişcându-se după putere, nu 

numai întru ajutorul celor în suferinţă, ci şi către cei a- 

dunaţi la Lausanne, ca să alcătuiască tratat de pace, fă

când cunoscută voinţa lor, despre imposibilitatea morală a 

depărtării scaunului Patriarhal din Constantinopol. Ş i la  

alarm a întregei Ortodoxii, s’a adăugat adunarea B i

sericilor prietenei apărând şi ele cu m ultă râvnă Tro

nul Patriarhal atacat.

Pentru toate acestea, bine cuvântând din inimă Numele 

Cel Bine cuvântat al Dumnezeului nostru, care ne mângâie

pe noi in tot necazul, pe lângă ceilalţi, exprimăm şi Prea 

Sfinţiei Voastre şi celor împreună fraţi d8 pe lângă Prea 

Sfinţia Voastră, datorita recunoştinţă pentru buna-voinţă 

cu care ne-aţi venit în ajutor şi pentru uşurarea f r a  - 

ţilor în suferinţă şi pentru apărarea Prea Sfântulu i 

Scaun al Patriarhie i Ecumenice, încercat peste putere

Mântuitorul, ceice s'a născut în Betleem— cetatea lui 

David— să Vă dea Vouă şi Turmei Voastre răsplata; Dom

nul cel bine-cuvântat în vecii vecilor.

Naşterea Domnului 1922.

Al Prea Sfinfiei-Voastre, prea stepat Nouă
în Hristos frate iubit

ss. f  Meletie al Constantinopolului

Dezbaterile Sfântului Sinod.

In nr. pe Deeembre trecut al acestei reviste, am vorbit 

despre deschiderea sesiunii Sfântului Sinod din toamna tre

cută şi am dat discursul de deschidere al înalt Prea Sfin

ţitului Prezident- De atunci încoace, din pricina îngrămă

dirii de materie şi^a sărbătorilor naşterii Domnului, cu 

materia proprie lor,^n’am mai putut duce înainte firul dă- 

rilor-de-seamă despre aceste dezbateri. Luăm acum acel 

fir pentru a-1 depăna mai departe.

Sinodul s’a deschis în ziua de 25 Noembrie trecut. După

discursul înalt Prea Sfinţitului Mitropolit MIRON, pe care 

l-am dat în nr. trecut, a luat cuvântul d Ministru al 

Cultelor C. Banu, care a spus că se uneşte cu cuvintele 

atît de înălţătoare ale Inah Prea Sfinţitului Prezident, cu 

privire la lericitul eveniment al încoronării glorioşilor noş

tri suverani. Asemenea se uneşte cu constatarea că este cu 

totul de trebuinţa de a desăvârşi opera unificării bisericeşti, 

şi guvernul are încrederea că va găsi tot concursul pentru 

desăvîrşirea acestei opere. E neîndoielnic, a zis, că Biserica 

are nevoie de mijloace materiale îndestulătoare şi suntem 

convinşi că, dacă nu i se pun la dispoziţiune mijloacele 

trebuincioase, Biserica nu va putea să se dezvolte aşa cum 

se cnvine. D-nia Sa asigură pe Sf. Sinod că guvernul are 

toată bună voi aţa şi va căuta să satisfacă toate trebuinţele 

Bisericii.

După aceasta s’au alcătuit 16 comisiuni, la care să se 

împartă lucrările Sfîntului Sinod, şi anume: 1. de petiţi- 

un i; 2 de cărţi didactice de re lig ie ; 8. de cântări bi

sericeşti; 4. pentru cărţile de r itu a l; 5. pentru revista 

Sinodului şi tipografie; 6 pentru calendar; 7. pentru 

lucrările intre sesiuni; 8. pentru misiunile externe;

9. pentru păm înturile bisericeşti; 10. pentru Institutul

biblic; 11. pentru învăţăm ântul teologic; 12. pentru în-

văţăm întul sem inaria l; 13. pentru revizuirea textului 

Liturgierului şi a cărţii de rugăc iun i; 14. pentru re- 

căsătorirea preoţilor; 15. pentru rotunzirea eparhiilor;

16. pentru păm ânturile bisericeşti.

Intîia şedinţă s’a închis cu aceste discursuri şi cu acea- 

stă orînduire îu comisiuni.

Şedinţa următoare s’a deschis la 27 Noembrie. La acea

sta au fost înfăţişate cererile Prea Sfinţitului Arhiereu 

Valerian de la Roman, care a rugat Sf. Sinod să fie re- 

integrat în scaunul de arhiereu cu titlul de Râmniceanu 

pe care l-a avut; apoi a Societăţii ortodoxe a Femeilor 

române, care s’au plîns că i s’au adus lovituri pe cale 

ofiicială; spoi a d-nei contese Calom ira de C im ara , care 

a prezentat ua manuscript: Psaltirea tradusa, cj comen

tarii, şi a cerut ca din comisiunea de revizuire să nu facă 

•parte Păr. Econ. Dr. I. Popescu M ălăeşti şi nici d. Dr. 

Ioan Mihălcescu dela facultatea de teologie din Bucureşti,

Tot în această şedinţă s’a citit scrisoarea Intru tot Prea 

Sfîntului Patriarh M ELET IE  al Constantinopolului, privi- 

toate la unirea Bisericii episcopale engleze cu Biserica or

todoxa, şi cere părerea Sfîntului Sinod românesc. Acelaş 

răspunde că a primit botărîrea Sfântului Sinod romînesc 

privitor la chestiunea Sfântului Mormânt, asupra căruia 

s’au ridicat pretenţiuni nefundate din partea Bisericii ca

tolice. Dar acum trebuie să se formeze comisiunea, potiivit 

art. 95 al tratatului de Sâvres, ca să nu aibă catolicii în- 

tîietatea, ci să fie apărate drepturile ortodoxiei. De aseme

nea, scrisoarea aceluiaş, prin care se vesteşte alegerea sa

pe scaunul Constantinopolului, la sfârşitul lui No^rnbre

1921, iar întronarea la 24 Ian. 1922.

Apoi s’a citit comunicarea Ministerului Cultelor ca Mi

tropolitul Sofiei a fost însărcinat de guvernul bulgăresc 

să susţie la Londra înfiinţarea unui episcopat bulgăresc în 

Dobrogea.

Apoi s’a citit comunicarea despre proclamarea Bisericii
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ortodoxe albaneze de autocefală; apoi că patru preoţi orto

docşi români din Statele Unite cer episcop.

Iată acum şi scrisoarea Patriarhului de care a fost vorba 

mai sus privitoare Ja unirea cu biserica anglicană:

Prea Sfinţite şi Prea cinstite Mitropolit al Ungro-Vlahiei 

exarh a toată România şi Preşedinte al Sf. Sinod a Sfintei 

Biserici autocefale Ortodoxe, în Hristos Dumnezeu Prea 

iubite şi prea dorite Frate şi conliturghisitor al smereniei 

Noastre, Domnule Miron, Pe Prea Sfinţia Voastră, prea 

•sump Nouă, frăţeşte îmbrăţişându-Vă în Domnul, Prea 

iilce Vă salutăm.

Prea Sfânta Biserică din Constantinopol, dintru-început

arzând de dorul unirii tuturor creştinilor, având în totdea

una în cuget cuvintele Domnului, pe care cu puţin înainte 

ie Mântuitoarea patimă, le-a înălţat către Cerescul său Pă

rinte. „Ca toţi să fie unau, a urmărit în totdeauna cu in 

teres orice mişcare a bisericilor, care se găsesc în deose

bire de (păreri), a cercetat cu sârguinţă şi cu toată băgarea 

de seamă orice mărturisire de credinţă a acestora şi ori

ce altă năzuinţă, îa scop de apropiere la ortodoxie. (Sfânta 

Biserică din Constantinopol) s’a încredinţat cu bucurie, oă 

intre acestea, cea care întotdeauna a arătat cea mai vie 

dorinţă, pentru înlăturarea piedicilor, care se opun la apro

pierea şi deci desăvârşită unire a ei cu biserica ortodoxă,

& fost biserica episcopală Anglicană, care, primind din ră

sărit lumina creştinismului, n’a încetat niciodată de a 

privi la răsărit şi de mult a lucrat pentru sincera apropi

ere şi desăvârşită unire în Hristos Iisus, cu bisericile or- 

î:i:»xe de răsărit.

’entru aceasta şi marea Noastră Biserică a lui Hristos, 

preţuind după cnm se ouvenea această bunăvoinţă, şi mai îna- 

dar mai ales în ultimul secol, a venit sincer în multe 

n :  rturi frăţeşti cu această biserică. In cele din urmă a 

i ’:i:u it şi o comisie specială, cu însărcinarea, ca pe teme- 

de cercetare ştiinţifică, să fixeze punctele de deosebire, 

ir- mai rămâneau, precum şi mijlocul oa ele să fie înlă-

pentru a ajunge la o unire desăvârşită a acelor două 

:>:?rici, în acelaşi duh creştin ortodox.

In această cercetare a sa, comisiunea a constatat că, cu

* »te ca în răstimpuri au fost destule dispute între teologii

* totuşi Sfânta Biserică Ortodoxă, nu a emis încă nicio

rirere oficială, nici în total nici în vreunul din sinoadele
t

*-Oculare, despre una din cele mai însemnate chestiuni) 

4̂ aceia a valab lităţii hirotoniilor Anglicane. Comisi- 

a mai constatat, că o cercetare oficială şi o soluţie ca- 

i i că a acestei chestiuni însemnate, ar uşura mult dorita 

i i:r-. înlăturând una din pedicile cele mai însemnate care 

** ~:mn la scopul plăcut lui Dumnezeu al unirii şi care 8e 

irrîreşte de amândouă părţile. (Sus numita Comisiune) a

* cercetării sfântului şi veneratului Sinod pe lângă Noi>

opunere ştiinţific tratată, relativ la numita chestiune*

S intui şi veneratul Sinod de pe lângă Noi, cercetând în

n  multe şedinţe această expunere a comisianii şi având 
"-dere că :

Hirotonia de către 4 episcopi a lui Matei Parker, al 
cariei (Canteibury), este fapt istoriceşte dovedit;

Câ în hirotonia aceasta, caşi în ocle următoare, se 
eomplet elemente şi văzute şi înţelese, absolut tre

buincioase din punct de vedere ortodox, pentru valabilitatea 

hirotoniei Episcopului, adică şi punerea mâinilor şi che

marea Sf. Duh şi propunerea de a comunica harul slujbei 

episcopale;

III. Câ toţi teologii ortodocşi, care au studiat ştiinţificeşte 

chestiunea, aproape unanim au ajuns la aceleaşi concluziuni, 

pronunţându se pentru valabilitatea hirotoniilor Anglicane ;

IV. Că în practica bisericească, nu se găseşte nicaeri 

vreo dovadă, că biserica Ortodoxă a pus vreodată la în

doială valabilitatea hirotoniilor Anglicane, formulată în aşa 

fel, ca, în cazul Unirii Bisericilor, să fie privită oa impusă 

rehirotonirea clericilor Anglicani;

V. Că Preasfinţiţi Patriarhi după vremuri şi alţi Ierarhi 

ai Răsăritului, înfăţişând acelaş duh general al bisericei or

todoxe, şi scriind către Arhiereii Bisericei Anglicane, li se 

adresau (cu cuvintele) „Prea Cinstiţi Fraţi în Hristosw 

dându-le deci îmbrăţişare frăţească în Hristos, s’au pronun

ţat (indirect) pentru valabilitatea sacerdoţiului Anglioan,—  

socotind după această părere a Sfântului Sinod al Prea 

Sfintei Biserici din Constantinopol, se vesteşte ^i celorlalte 

biserici ortodoxe, ca să li se dea prilej, ca şi ele să-şi dea 

părerea, aşa ca din hotărârile parţiale, să se cunoască, ce 

gândeşte întreaga ortodoxie, despre această serioasă chestiune.

Scriind deci Prea Sfinţiei Voastre, Prea iubit Nouă şi 

comunicându-Vă părerile care predomină la Noi în acea

stă chestiune, nu ne îndoim câtuşi de puţin că şi Prea 

Sfinţia Voastră, studiind chestiunea, Veţi binevoi a Ne co

munica rezultatul desbaterilor, pentru cultivarea mai de- 

parte a raporturilor de unire cu biserica Anglicană, în bună 

nădejde că Cerescul Ziditor al Bisericii, prin harul Său cel 

a tot lucrător, Va împlini cele cu lipsă şi va conduce 

pe toţi ceice cred într’Insul la cunoştinţa adevărului

şi desăvârşita unire, ca să facă din ei o turmă sub acelaş*

Arhipăstor, adevăratul păstor al oilor, Domnul Nostru Iisus 

Hristos căruia (se cuvine) slava în veci amin.

1922 August 8

Al înalt Prea Sfinţiei Voastre iubit frate în Hristos

M ELETIE al Constantinopolului

Moartea Episcopului Nifon.

Bucureştenii au aflat, cu vie părere de rău, în cursul 

zilei de Marţi, 27 Februarie c. că, în dimineaţa acelei 

zile, a încetat din viaţă prea cunoscutul Episcop N ifon ,

care numai de puţină vreme se retrăsese din viaţa ac

tivă bisericească. In nr. din Decembrie 1921 ai acestei 

reviste, d. Prof. I. Mihălcescu a scris despre retragerea

sa dela episcopia Dunării de jos, prin demisiunea care

i-a fost primită pe ziua de 1 Ian. 1922. De atunci, a

fost neîncetat şubred cu sănătatea/ Odată a căzut jos, 

cu prilejul unei înmormântări pe care o săvârşea la ci

mitirul Belu, iar cu trei zile înainte de a muri, Sâmbătă, 

a fost lovit de un atac de paralizie pe Calea Rahovei, 

unde eşise sprijinit de fiica sa. A dus-o aşa, între viaţă 

şi moarte, până Marţi dimineaţa, când a trecut către 

altă lume. A doua zi, la 28Febr., toate .ziarele vesteau 

ţării că Episcopul Nifon nu mai este.

Dela casa sa apropiată, trupul a fost dus şi aşezat
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în biserica Domniţa Bălaşa, unde a slujit multă vreme 

ca arhiereu, pe când era vicar al Mitropoliei din Bucu

reşti, până în Martie 1909. Foarte multă lume a venit 

aci să vadă trupul fără viaţă al celui ce era atât de cu

noscut bucureştenilor, între care însuşi primul-ministru 

d. 1. I. C. Brătianu. In adevăr, persoana Episcopului 

Nifon era înconjurată şi de compătimirea de a fi fost 

una din victimele atentatului dela senat. Rănit atunci, 

nu s’a mai putut vindeca deplin şi a ajuns la paralizia 

care i-a pus capăt zilelor.

După vârstă, nu era prea bătrân, numai 62 de ani» 

şi ar mai fi putut trăi încă mult. Era bucureştean de 

origină, născut la 1 Iulie 1860. Mullă vreme a tost pa

roh al bisericii Alba din Calea Victoriei. In această ca

litate, a mai îndeplinit şi slujba de revizor eparhial al 

Mitropoliei din Bucureşti şi director al cancelariei Sfân

tului Sinod.

In 1895 a fost făcut arhiereu şi vicar al Mitropoliei, 

în care calitate a rămas până în 1909, când a fost a- 

les episcop la Galaţi.

Afară de slujba bisericească, a avut şi slujbă şcolară, 

întru cât multă vreme a fost profesor de religiune la 

Şcoala centrală de"^Pe din Bucureşti.

A treia zi dela încetarea din vfaţă, Joi, s’a făcut slujba 

înmormântării, în faţa unei mari mulţimi de credincioşi 

şi cunoscuţi ai răposatului, în frunte cu I. P. S. Mitro

polit Primat, I. P. S. Mitropolit Pimen, apoi d-nii: C. 

Angelescu, ministru şcoalelor, Al. Marghiloman, fost 

ministru-prezident, Generalul Coandâ, fost ministru-pre- 

zident, Gr. Irancu-Iaşit fost ministru, amiralul Nicu- 

lesca Rizea, Generalul Nicoleanu, prefect de poliţie, 

Comandorul Koslinski, adjutant regal, din partea Casei 

regale, Arhiereul Filaret Musta, de peste munţi, secre

tarul general dela Culte V. Ispir, Elie Radu, preziden

tul consiliului tehnic superior, Hagi-Tudorache, pre

zidentul Camerei de comerciu din Bucureşti, Principesa 

Alexandrina Cantacuzino, prezidenta Societăţii ortodoxe 

cu doamnele Zoe Râmniceanu şi Dim. Fior eseu, cum 

şi alt numeros public.

Slujba înmormântării s’a început la ceasul 2, fiind 

săvârşită de patru arhierei: Prea Sfinţiţii Evghenie P i- 

teşteanu, Teojil, locofiitorul episcopal dela Buzău, Pla- 

ton, locoţiitorul episcopal dela Galaţi, şi Sofronie, fos

tul episcop de Râmnic.

După încheierea slujbei, a luat cuvântul Prea Sf. Ev

ghenie care a spus:

Ceasul despărţirii de’ iubitul şi seumpul nostru Episcop 

Nifon se apropie. Numai puţin şi el va fi dat pământului, 

întru cât drumul omului în viaţa aceasta, începând dela 

leagăn, nu se îndreaptă decât către groapă.

Moartea,£plata păcatului stramoşeso, şi-a trimis doi ves- 

titori nemiloşi: odiosul atentat dela senat, a cărui victimă 

a tost, şi care l a zdruncinat groaznic; apoi o boala nemi

loasă, care în scurtă vreme l a răpit dragostei noastre.

A împleti cununi de laudă scumpului şi harnicului Ni

fon, nu intră în cuprinsul uuei cuvântări de jale. Istoria

bisericească va vorbi mai târziu.
0

Vorbitorul a spus după aceia că Episcopul Nifon a 
fost un duh împăciuitor, o fire împodobită şi a lăudat 
munca^sa :de]profesor şi conferenţiar. Apoi a continuat:

HfPrin munca depusă pe tărâmul bisericesc şi cultural, s’a 
ridicat la demnitatea de episcop al Dunării-de*jos, în care 
calitate B-a ilustrat în eparhie prin clădiri şi sfinţiri de 
biserici, prin restaurări de mănăstiri, prin înfiinţarea în ele 
a unor şcoli şi ateliere de lucru, cârmuind clerul cu dra
goste şi păstorind poporul părinteşte. Mai ales în Dobrogea 
şi Cadrilater, unde populaţia este de mai multe neamuri, a
căutat să se facă tuturor toate, ca pe toţi să-i dobân
dească, fără a slăbi, a ştirbi şi a jigni ceva din demnitatea 
Statului.

Dumnezeu să-l odihne&soă cu drepţii în ceata ierarhilor 
şi veşnică să-i fie pomenirea!

După Prea Sf. Sa au mai vorbit Păr. Econ. D. Geor- 
gescu% prezidentul Societăţii clerului Ajutorul, Păr. Cons
tant inescu-Luc aci, profesor şi parohul bisericii Sf. Vi- 
neri-Herasca, şi studentul teolog Rovenţa.

Incheindu-se toate acestea, S’a făcut înconjurarea bi
sericii în cântecele de jale -ale corului Seminarului Cen
tral din Bucureşti şi ale muzicii regimentului 21 de 
infanterie din Bucureşti. Pe urmă s’a format cortegiul 
care a însoţit la locaşul de veci trupul răposatului. A 
A fost aşezat în cavoul rudeniei sale la cimitirul Bt̂ lu 
din Bucureşti.

Dumnezeu să-l odihnească în pace !

Scrisoare către Direcţiunea revistei Biserica
Ortodoxă.

In numărul de Septembrie trecut al acestei reviste, D l 
Profesor Mihâlcescu ocupându-se de „Congresele cântă
reţilor bisericeşti*, face aprecieri defavorabile pentru con
gresul ţinut la Craiova, afirmând :

„că cei dela Craiova urmăresc disolvarea Asocia
ţiei, că ati intervenit la Min. Comunicaţiilor să nu se 
acorde reducere pe C. F. R. celor ce ar f i voit să 
vină la Bucureşti; ba se spune că au rectirs la oare- 
cari falşificări de iscălituri (?)... că cei dela Bucureşti 
an avut sa discute un ordin al Minisiertdui Cultelor 
(dat) cu avizul D-lui Popescu-Pasărea congresist la 
Craiova.... etc., etcA

Aceste fapte imputate de D l Prof. Mihâlcescu eongre- 
siştilor dela Craiova şi mie personal —  sunt neadevăruri. 
Ancheta orânduită de Ministerul Cultelor pentru cercetarea 
neînţelegerii dintre cântăreţi a stabilit că :

„Congresul ţinut la Craiova, fiind organizat şi convocat 
de către cei autorizaţi de statutele respective, trebue soco
tit ca cel adevărat şi legal şi deci hotărârile şi dezidera
tele acestuia sunt cele cari leagă pe toţi membrii Asociaţiei,
iar conducerea Asociaţiei urmează să se facă de către 
comitetul ales la Craiova9 etc.u (A se vedea raportul 
D-lui Inspector lrimescn)

Pentru restabilirea adevărului rog să sa publioe aceste 
rânduri— cu adăugirea că congresiştii dela Craiova, conş
tienţi şi demni de menirea şi rolul lor în Asociaţie, au 
satisfacţia deplină, atât prin raportul Anchetei făcută de 
Minister, cât şi prin demisia D ior Păun Belu şi Simeon 
Mondea, iniţiatorii congresului din Bucureşti— demisii cari 
au fost primite de Congresul delegaţilor la Galaţi 11 Ianua
rie a. c.

Cu distinsă stimă,

1. Popescu-Pasărea
Preşedintele Asociaţiei Generale 

a cântăreţilor bisericeşti.
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Seminarele interdiecesane sau originale. 

întemeierea şi întreţinerea lor.

Să ştii în sfârşit,~prea scumpe,fiu, că ţin foarte-mult 

această prescripţiune a dreptului canonic: „Daca nu 

e cu putinţă să se întemeieze un seminar diecesan, 

sau dacă în acest seminar nu se poate da învăţămân

tul aşa cum trebue, în deosebi în filosofie şi în teolo- 

g e, episcopul îşi va trimite tinerii cari vor să se facă 

preoţi la Seminarul altei diecese, afară numai dacă se 

iniinţează, cu aprobarea apostolică, un seminar inter- 

-:ecesan sau regional".11) Pentru această organizaţiune 

es:e de dorit 6a episcopii interesaţi să se încreadă în 

înţelepciunea scaunului apostolic şi să se alipească de 

bună voie la directivele date de el. Câţi episcopi sunt 

împiedicaţi într’adevăr de lipsa de directori şi de pro

fesori, de lipsa de mijloace băneşti sau de alte cauze, 

sâ-şi formeze sub ochii lor, cum se cuvine, pe tinerii 

cifrici capabili de studii mai înalte! Pentru a veni în- 

îi'ajutorul acestor episcopi, ca să-şi poată împlini a- 

ceastă îndatorire atât de importantă, Scaunul apostolic 

Ie-a pus la îndemână concursul său, întemeind, în deo

sebi, în Italia, pentru folosinţa diferitor regiuni, un a- 

s-me număr de seminare, înzestrate cu conducători 

şi^rofesori distinşi, de unde să poată eşi preoţi pre

gătiţi pentru toate formele de apostolat, dispuşi să se 

&::erosiască fără rezervă preamăririi lui Dumnezeu şi 

ţin tu irii sufletelor. Aceste aşezăminte, care se datoresc 

Înţelepciunii şi dărniciei predecesorilor noştri Piu X şi 

Benedict XV, vreau să le păstrez fără nici o modifi

care şi atât cât îmi va sta în puteri, să le fac să pro

ptească prin ori ce mijloace.

Pe de altă parte, este drept şi se cuvine ca episcopii 

i n  regiunea în folosul căreia s’a înfiinţat un astfel de 

seminar să contribue, fie care cu câte o parte, la între

ţinerea lui. Le cerem să nu facă cu părere de rău ceea- 

ct este în folosul lor propriu, atât colectiv cât şi indi

vidual. Căci, dacă vor cugeta — dându-şi seamă de 

Adevărata stare de lucruri — că e în joc interesul fie 

căruia, ca seminarul interdiecesan sau regional să ţie 

Ioc de seminar superior pentru fie care din diecesele 

k>r, că toţi au asupra lor aceleaşi drepturi şi sunt le

gaţi de ele prin aceleaş datorii, nu se vor da în lături 

n ciodată să facă pentru ele ceea ce cred cu putinţă.

Iată, prea scumpe fiu, ceea ce am avut să-ţi scriu 

privitor la formarea clericilor. Sfânta congregaţiune a 

seminarelor şi a studiilor, al cărei prefect eşti, are să 

prveghieze, ca pretutindeni, atât în seminare şi colegii 

ecissiastice, cât şi în institute şi facultăţi, unde se dau 

grade academice, ca şi în toate aşezămintele supuse 

acestei congregaţiuni, să se aplice cu luare aminte a- 

ees:e directive. In numele meu, le voi aduce la cuno- 

şiin\a tuturor celor interesaţi. Nădăjduim că vor re- 

ruita. din ele urmări fericite pentru cler, prin rugăciu

nile prea fericitei Fecioare, Mama Preotului veşnic şi 

pnn harul prea induratului Dumnezeu.

In aşteptare, îţi dau, prea iubite fiu, din toată inima 

ca chezăşie a favorurilor dumnezeeşti şi ca mărturie 

a deosebitei mele bună voinţe, binecuvântarea apos

tolică.

y^Dată în Roma, la 1 August 1922,.în anul dintâi al 

pontificatului meu.

PIU X, FAPĂ.
i

Cunoaşterea întâi a Evangheliei şi apoi a

Catehismului.

In biserica papală, ca şi la noi, se dau copiilor de 

şcoală mai întâi noţiuni de catehism, adică noţiuni de 

dogme, de precepte morale etc., după catehism sau 

după o carte de cetire, şi numai mai târziu li se pune 

în mână Evanghelia, dacă li se mai pune. Acest fel 

de a preda învăţământul religios n’a dat şi nici nu 

poate da roade îndestulătoare. Metoda cealaltă, de a 

începe cu Evanghelia şi a continua cu catehismul e 

mai firească şi dă roade mai bogate, dar e privită de 

mulţi cu oare care bănuială şi numită protestantă. Iată 

însă că şi în biserica papală s’a ajuns la convingerea 

ca trebuie să se purceadă dela Evanghelie, dacă e ca în

văţământul religios să priijdă în sufletul copiilor şi să 

aibă efectele dorite.

La 22 Septembrie 1922, episcopul francez din Dijon 

Maurice Landrieux, a adresat clerului din eparhia sa 

o scrisoare în acest sens.

. O reproducem şi noi în întregime, ca un document 

şi ca punct de reazim în discuţiune pentru cei ce sunt 

de aceeaş părere.

„E fapt, că 9pera de căpetenie a educării religioase 

a copiilor noştri devine din ce în ce mai grea. In mai 

multe rânduri, v’am încredinţat părerile mele în această 

privinţă. Ele se întâlnesc cu ale voastre.

Rezultatele dobândite de noi în educarea religioasă a

copiilor „sunt amăgitoareu.

Rezultatele noastre sunt amăgitoare. Aceasta se da- 

toreşte vremei nenorocite prin care trecem şi unei stări 

de lucruri care trece psste puterile noastre: şcoalei! 

familiei! Nu stărui asupra obârşiei răului, ci vreau să 

vă atrag luarea aminte numai asupra unui punct spe

cial al chestiunii. Nu putem să reformăm curând nici 

şcoala, nici familia. Dar, lucrurile fiind astfel, din cauză 

că şcoala şi familia, care ar trebui să ne vină într’a- 

jutor, în cea mai mare parte ne stânjenesc în lucrarea 

noastră, n’avem oare datoria de a căuta să vedem, dacă 

nu este un mijloc de a ne folosi mai bine de starea ne- 

mulţumitoare ce ni s’a creat?

Oricare ar fi piedicile din afară, abstracţiune făcând 

de complicaţiuni, de greutăţi din afară, care apasă 

aşa de greu asupra chemării noastre de cateheţi, eu 

pun chestiunea astfel:

„E de adrms, ca copiii noştri, de o inteligenţă mijlocie, 
cari au stat de vorbă două, trei ceasuri pe săptămână,
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timp de cel puţin trei ani, cu un preot, să nu poseadă, 

la vârsta de doisprezece ani, o privire generală, o cu

noştinţă îndestulătoare de religiune, într’un cuvânt, e- 

ducaţia religioasă potrivită cu vârsta lor?

De sigur, nu.

Care este pricină acestei neizbânzi şi care leacul?

Sunt copii cari ştiu, cum se zice, „catehismul", care 

trec cu succes încercarea examenului. Dar eu mă gândesc 

la cei mulţi, la cei ţinuţi mai puţin de scurt, observaţi 

mai puţin, la cei din şcoalele laice şi chiar din şcoa- 

lele libere, şi trebuie să mărturisim, că marele lor nu

măr trece peste puterile noastre de a-i forma.

A cui e vina? A copiilor? Câteodată da: lenea, uşu

rinţa, reaua voinţă; dar în regulă generală, nu. A das

călilor? De sigur, că e ici şi colea oare care neglijenţă 

din cauza oboselii, descurajare, surmenaj, e cu putinţă 

dar totuş nu se poate decât să se aducă laude râvnei 

vrednice de admirat a generaţiunii actuale de preoţi 

pentru predarea catehismului. Sunt unii dintre ei 

care muncesc peste puterile lor şi doar că nu se si

nucid cu atâta muncă.

Catehismul e prea greu pentru copii. Trebuie uşurat.

Atunci, de unde vine neizbânda? Nu vine cumva dela 

metodă şi dela carte, dela catehism, pe care-1 punem

"psea de timpuriu în mâna copiilor?

încep să tratez, o recunosc, un subiect delicat, şi 

n ‘aş vrea să m’ating de el de cât cu foarte muită re

zervă.

„Catehismul nostru" şi-a făcut proba. Cu această 

unealta, aşa cum este, înaintaşii noştri au făcut bună 

treabă şi în colegii, în pensioane, în cele mai multe 

din parohiile mari din oraşe, unde copiii sunt mai des- 

gheţaţi, mai inteligenţi, mai bine pregătiţi, poate mer

ge încă.

Dar la ţară şi în centrele de lucrători din mahalale 

lucrul stă cu totul altfel. Acolo ni se dau copii la li

mita vârstei fixată de regulament, îa nouă ani; cei mai 

mulţi din ei n’au auzit vorbindu-se de religiune, nici 

acasă, nici la şcoală. Inima lor este necultivată, ca un 

pământ înţelenit, înnomolită într’un păgânism incon

ştient. Nu ştiu nici o rugăciune şi abia pot citi.

Şi li se pune în mână numai decât ca şi celorlalţi 

copii, catehismul, acea mică, excelentă carte, care este 

o expunere didactică a învăţăturii, o prescurtare a teo

logiei, cu formule precise, abstracte, aride, cari trec 

peste puterile sufletului lor prea şters.

Cei mai inteligenţi, cei mai bine înzestraţi —<• şi nici 

aceştia toţi — sfârşesc prin a-1 învăţa; ei îl recită chi

nuitor din cuvânt în cuvânt, cum recită copiii din cor 

răspunsurile latineşti dela liturghie, fără să ie priceapă

Nu, catehismul nu e cartea care se potriveşte astăzi

începătorilor: el le întrece puterile, îi copleşeşte, îi des
curajează.

Copiii s’au schimbat. Nu mai sunt ca cei de altă 

dată, ca atunci când şcoala lucra mână în mână cu noi.

Altădată copiii creşteau într’o atmosferă creştină. 
Acasă, pilda părinţilor, lecţia mută a lucrurilor, influ

enţa zilnică a mamei, semăna sămânţa cea bună în 
%

inima, în sufletul copiilor. Harul botezului fiind cul

tivat, lucra mai departe: era o temelie, un teren favo

rabil, înclinări bune.
Cei de azi, nu mai au nimic. Starea lor sufletească

e cu totul alta. Trebue dar să procedăm altfel cu ei, 

căci catehismul, care putea continua cu folos o in

strucţiune religioasă începută, nu pare instrumentul 

potrivit pentru cea dintâi iniţiere.

Sa începem cu Evanghelia cartea învăţ amân tuli t i

elementar,

Acestor copii ar trebui să li se vorbiască mai întâi
«

şi mult timp despre Mântuitorul nostru Iisus Christos, 

să li se pună sub ochi scene evangelice, pentru a-i 

face să cunoască şi să iubească pe dumnezeescul Stăpân 

înainte de a le da, în formă pedagogică, învăţătura sa.

Catehismul e lecţiune, Evanghelia e povestire.

Catehismul e totdeauna o lecţie. Evanghelia este 

povestire. Pentru ce să se dea ca lecţie ceea ce se poate 

da ca povestire? Lecţia nu place copilului, dar poves

tirea îi place.

El n’ascultă povestirea cum o facem noi, ăştilalţi, 

cu puţină curiositate, în cât rămânem streini de acţi

une, ci pătrunde, se adânceşte în ea cu toată închipu

irea şi sensibilitatea. Pentru el totul ia înfăţişare, se 

însufleţeşte şi atunci, dacă i-se vorbeşte de Mântuito

rul, dacă i-se povesteşte viaţa lui, în care se întreţes, 

în povestirea naivă şi colorată a parabolelor, în cadrul 

palestinean, elementul miraculos al minunilor în care 

se vădeşte dumnezeirea sa, copilul îl vede, îl aude, îl 

ascultă, îl urmează şi numai decât prinde a-1 iubi. Şi 

dacă ne dăm osteneala să-i îndreptăm credinţa, inima, 

pietatea sa către sfântul chivot, aducându-i aminte, că 

jisus al Evangheliei este ascuns acolo, trăieşte în 

sfânta împărtăşire, educaţia religioasă se face fără sforţare.

Multă vreme Evanghelia a ocupat locul întâi în

învăţământ.

Marele gest al lui Ioan Botezătorul trebuie să fie

gestul familiar al fiecărui catehet: la tă  mielul lui Dum~
i

nezeu* să zică el arătând cu degetul sfântul chivot în 

timpul când explică sfânta Evanghelie.

Nu era aceasta cugetarea acelui maestru al catehe- 

ţilor, a cancelarului Gerson, când a scris tratatul: „Des

pre copiii care trebuie atraşi la C h r is to sca să răs

pundă la îndemnul lui Iisus: }9Lăsaţi pruncii să vie 

la mineu? Să-i ducem la el înainte de a-i sili să în

veţe neplăcutul studiu al doctrinei.

Nu tot aceasta a fost şi preocuparea lui Piu X, în 

decretul său Quam singulari, din 15 August 1910 a- 

propierea dc Iisus Mântuitorul, fără a cere cunoaşte

rea lămurită şi raţionată a dogmei, de care copiii nu 

sunt capabili încă şi care li se va cere mai târziu,
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Nu lasă sfântul Pavel să înţelegem, că aşa se pro

b i i  din cele dintâi veacuri la învăţarea catehumenilor 

>1 nu ne insuflă el adevăratul mijloc de a forma sufle-
»

‘e e pentru viaţa creştină, toate sufletele, mai ales şu

etele copiilor, descoperindu-ne felul cum proceda el, 

î^ume: „de a naşte în Christos prin Evanghelie“P1).

Multă vreme a trebuit să se procedeze astfel, cu în- 

■ ât^mântul verbal aîtoit pe istoria evangelică, de oarece, 

:^că religiunea este o învăţătură, este însă mai întâi 

fapt.

i i

Azia în euul mediu mica „Sumău catehetică a luat
locul Evangheliei.

Până la născocirea tiparului, este foarte probabil, că 

:" piii nu se serviau de manuale.

Pe de altă parte, abia după marea operă teologică 

£ evului mediu, s’a redactat — de Canisiu şi Bellarmin

Suma catehetică, care cu vremea a ocu-intai

mult loc, tot locul, în învăţământ.

Sunt multe alte cauze, de sigur mai grave, care 

realizează a'stăzi acţiunea noastră faţă de copii.

Mergem prea iute. Trecem pela staţii fără să ne o- 

pr*m. Procedăm cu o necunoaştere de neiertat a psi

hologiei copilului: el este tot numai simţire, numai 

opresiune şi noi îi impunem, înainte de vreme, lungi 

s: >rţiri inteligenţei şi reflexiuni asupra unor texte 

ş lormule al căror înţeles şi chiar cuvinte trec peste 

ce. cui prea restrâns al înţelegerii şi al vocabularului lui.2)

l i  loc să intrăm deadreptul pe porţile deschise ale 

Închipuirii şi sensibilităţii sale, noi ne încăpăţânăm să 

satem la porţile încă închise ale minţii şi judecăţii sale. 

E n'au încă dinţi să mănânce pâine, le trebue lapte 

şi supă care se dă pruncilor.8).

Nu sunt în stare să înţeleagă multe capitole de 

dogmă şi de morală, care trec peste puterea lor de 

pr.cepere, dar sunt în stare să asculte cu luare aminte 

povestiri despre viaţa şi persoana Mântuitorului/ să se 

r.^ice cu mintea dela Iisus Christos la Tatăl din cer, 

s4 conceapă o ideie practică despre Dumnezeu, despre 

îi'jtputernicia lui Dumnezeu, frica de Dumnezeu, iubi

rea lui Dumnezeu. Pot deosebi binele de rău, să simtă 

ârere de rău pentru păcate şi să şi-le mărturisiască, 

^ se roage, să lucreze de acord cu harul, pe măsură 

ce se înveghiază.

nu lepădăm catehismul, dar să începem cu ceea
ce e mai simplu.

Şi atunci, când vor atinge vârsta de unsprezece, doi

sprezece ani, inteligenţa fiindu-le pregătită astfel, vor a- 

^mila mai cu înlesnire lecţia propriu zisă, noţiunile 

coordonate şi formulele catehismului.

Nu este, dar, vorba de a se renunţa la catehism. In

i - 1 Corinteni 4. 15.
2) Toţi autorii cari vorbesc de pedagog’a învăţământului re- 

~g:os se lovesc de această piedică. Ei se preocupi de ea, îşi 
dlu osteneala s’o învingă, dar recomandările, sfaturile, proce- 
peeie pe care ei le sugerează sunt numai paliative. Numai sub- 
Bniază greutatea. Stăruinţa lor dovedeşte, că ‘instrumentul, cartea, 
e nepotrivită.

3) Ebrei 5, 12.

faţa unei greutăţi speciale, anormale, care este urma

rea unei jumătăţi de veac de laicism, căutăm cum să 

înlăturăm mai bine piedica şi să ajungem la un bun 

rezultat.

Care e ţinta noastră ? De a ajunge să descoperim 

acestor sărmani copii, victime ale răului din lume, soarta 

lor veşnică şi de a-i pune în stare să ia o atitudine 

faţă de această problemă, de a pune mâna pe aceste 

mici suflete, întârziate, rătăcite, şi a-le face să se în

toarcă la Dumnezeu.
4

Şi fiindcă totul este de făcut în această privinţă şi 

nu se poate face totul de odată, socotesc că este bine

să începem cu ceea ce este mai simplu, mai potrivit, 

mai la îndemâna lor, printr’o formă de învăţământ 

concret, imaginar, popular. Să începem cu Evanghelia 

;oainte de a ajunge la Catehism4).

Evanghelia a fost propoveduită înainte de a fi fost scrisă 

a sta la temelia predicii apostolice despre ceea ce a 

făcut şi a învăţat Iisus. Sfântul Pavel declară, că el nu 

predică decât „pe Iisus, şi acela răstignit**, adică viaţa 

Mântuitorului Christos şi răscumpărarea.

Se pare dar că Evanghelia, ca cea dintâi cateheză 

orală pe care evangheliştii n’au fixat-o în scris de cât 

târziu, a fost şi trebuie să fie şi acum cartea prin ex

celenţă a primului învăţământ.

Câ trebuie să se ajungă cât mai curând posibil la 

munca de memorie, la studierea şi recitarea formulelor,
#

la precizarea definiţiunilor, la rânduirea logică a unei

expuneri doctrinale, într’un cuvânt, la „litera catehis-
i

mului“, nu mai încape îndoială. Dar încă odată: noi

nu amanam aceasta de cat pană ce va veni ceasul po

trivit, ca să se facă cu mai mult folos.

Regimul catehismului este penibil pentru copii.

El trebuie să fie schimbat.

Aş vrea chiar mai mult.

Nu numai cartea e prea grea în mâna copilului, ci 

prin forţa lucrurilor, însuşi regimul catehismelor noastre.

Toţi am citit cu emoţiune minunata programă pe 

care Monseniorul Dupanloup a schiţat-o preotului ca- 

tehet: „operă prin escelenfă.u Ştim apoi cum au pus-o 

în practică catehismele dela Saint-Sulpice, pentru a da 

acestui apostolat fundamental toată atracţiunea posi

bilă şi produsul maxim al unei întreg bine coordonat 

de exerciţii şi de influenţe. Recitarea, instrucţia, familia, 

sfatul, cântecul, rugăciunea, înrâuresc asupra tuturor fa

cultăţilor sufleteşti ale copilului, îl interesează, îl emulează

4. Este bine înţeles că Istoria sfântă nu trebue uitată, căci 

este istoria Mântuitorului. Dela cele dintâi capitole ale Bibliei 

este vorba de <Râscumpărătorul fă g ă d u itde Mesia carc trebuie 

să vie,* Ideea mesianică e peste tot şi domină Vechiul Testa

ment: cartea făgăduelilor prepară cartea izbândirii: Evanghelia. 

Ambele se complectează ca două capitole ale acelea? lucrări. 

Povestirile istoriei sfinte p’ac copiilor tot aşa de mult ca ale 

Evangheliei; dar trebue a-i face să întrezăriască chiar dela pri

mele lecţii pe Mântuitorul dealungul istoriei biblice, şi mai târziu 

să se scoată în relief ideea mesianică, pentru a-i face să înţe

leagă adevărata însemnătate a istoriei sfinte.
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şi clse îndoaie şi se supune acestei dresări, care-1 conduc 

spre pietate pe măsură ce se face lumină în sufletul său.

Şi în visurile mele de preot tânăr, mi-am propus să 

urmez cât mai de aproape posibil acest model, adap

tând această metodă modestelor mijloace dela ţară.

_ ^

Catehismul a ajuns uu mijloc în plus de muncă

chinuitoare.

Vai! realitatea n’a răspuns aşteptărilor noastre, căci 

nimic nu e mai enervant ca condiţiunea umilită ce s’a 

cr^at catehismului în viaţa copiilor noştri: o muncă în 

plus. peste orele de clasă, de care nu se ţine seamă

în şcoală şi care este impusă cu deasila în timpul des

tinat recreaţiei.

Abia după trei ore de clasă vin copiii la catehism, 

foarte adesea cu întârziere, dacă dascălul i-a ţinut peste 

oră. Seara, acasă, în timp când ceilalţi se joacă, trebuie 

să-şi înveţe lecţia prea grea, dacă găsesc timp pentru 

ea. Recitarea este obositoare şi trebuie insistat asupra-i 

dacă e să se ajungă la ceva. Ea se prelungeşte chi

nuitor. Explicarea scurtă nu foloseste mult lără omilia, 

exortaţia, cântecul dela Saint-Sulpice. Obosiţi, copiii 

nu mai ascultă şi la prânz pleacă cu un nou capito 

de învăţat, care le face impresia de pedeapsă. Sosesc 

acasă ^sfnănâncă în grabă, ca să se ducă din nou la 

şcoală, fără să fi avut timpul să răsufle măcar între orele 

din nainte şi cele de după amiază. Dela o lecţie până 

la cealalta sunt chinuiţi de gândul la învăţătura ace- 

tui nenorocit capitol şi aceasta durează trei ani.

Cum să nu dorească trecerea acestui timp, după 

care cei mai mulţi nu vor mai da nici odată ochi cu 

catehismul!

Irebuie slăbit cleştele.

Trebuie slăbit acest deşte. Trebuie uşurată povara şi 

întru cât atârnă de noi, să le facem munca mai puţin 

istovitoare.

Cum? Făcându-le timpul dela început, de un an 

chiar de un an şi jumătate, mai plăcut, mai atrăgător* 

prin predarea Evangheliei. Lămurirea unei parabolef 

descrierea unei minuni îi va interesa mai mult decât 

explicarea unei pagini de doctrină. Vor ţine minte tex

tul mult mai lesne, pentru că lecţia va oferi îndoitul 

avantaj de a fi mai scurtă şi mai puţin aridă. 5)

învăţământul religios să fie atrăgător şi neobositor.

Acest prim învăţământ religios trebuie să fie pentru 

copii atrăgător şi să nu-i obosească. In el să găsească 

ei o plăcere, să prindă gust de el, să-l iubiască, căci 

cea dintâi venire în atingere cu religiunea va fi respin

o) Este absolut de trebuinţa ca copiii să aibă sub ochi o hartă 
a Palestinei. Catehismele frumos ilustrate sau însoţite de pro- 
iecţiuni, sunt nespus de folositoare, dar nu sunt .pretutindeni la 
îndămână. Tot asemeni nu se găsesc peste tot tablourile doam
nei Gahery, care sunt foarte interesante mai ales pentru copiii 
mai mici. Dar o colecţiune de gravuri, care să complecteze e- 
lementele ce oferă mobilierul bisericii, precum: cruci, vestminte,
vase etc. s’ar putea procura fără prea mari cheltueli.

gătoare, dacă cea dintâi impresie va fi neplăcută, dacă 

le punem în spate dela început o greutate prea mare  ̂

ei se vor descuraja şi vor rămâne pentru totdeauna cu

o urîtă aducere aminte.

De câte ori se compromite totul numai pentru că 

dăm prea mult deodată, pentru că procedăm cu gră

bire, pentru că nu ştim cum să facem acest necesar şi 
delicat dozaj. Felul de procedare împiedică ajungerea

la rezultat cu mult mai des decât ne închipuim de o- 

biceiu.

Cu catehismul e acelaş lucru ca cu [liturghia. Când 

izbutim să ducem copiii noştri aproape regulat, dumi

nica la liturghie, timp de doi sau trei ani, dar stau pa

sivi, tăcuţi, fără nici o carte în mâna, departe de al

tar, adică îşi petrec un ceas de chin, i-am deprins să 

meargă la biserică? Nu, ci i-am făcut să fugă de ea.

Acelaş lucru se va întâmpla şi cu învăţământul re

ligios, dacă-1 încep cu neplăcere.

Pentru cei prea mici trebuie să se facă lecţiuni intuitive.

Pe cei prea mici, de şapte, opt ani, de ce nu i-am 

scuti de orice lecţie un timp oare-care? Să vină deci 

la noi bun-bucuroşi, cu mâinile goale şi cu sufletul 

liniştit, ca să asculte vorbindu-se de frumoasa şi ma

rea istorie a Mântuitorului, fără a-le da să munciască 

acasă, ceea ce ar arunca o umbră asupra acestor pri

me impresiuni plăcute.

Dacă cineva ţine să le fixeze mai bine atenţiunea prin

tr’o mică sforţare personală, câteva lucruri din Istoria 

sfântă Sau din Evanghelie, ori o prescurtare din cate

hism, va fi de ajuns.

Astfel concepute, într’un chip mai puţin rece, cate

hismele ar fi altceva de cât o «clasă de învăţământ re

ligios». Am avea atunci mai multă libertate, mai multă 

ărgime, ca să ne ocupăm de sufletul copiilor, spre a 

trezi în ei credinţa şi forma pietatea în vederea sfintei 

împărtăşiri, nu numai pentru că Evanghelia se potri

veşte mai bine cu exortaţiunea, cu glosa, cu omilia, ci 

şi pentru că s’ar putea folosi din timp în timp, fără 

nici o pagubă, o şedinţă întreagă pentru a pregăti, de 

plidă, spovedirea, sau a explica ceremoniile liturghiei, 

ori a merge la biserică, sau a lua parte 1a recitarea pa

timilor Domnului, cu staţiunile de pe drumul crucii 

sau pentru a scoate în relief niscai învăţături funda

mentale, ca, de pildă,—existenţa lui Dumnezeu, dum

nezeirea lui Christos, prezenţa lui reală în sfânta îm

părtăşire, sau pentru a povesti o frumoasă viaţă de 

sfânt: mucenic de altă dată, mucenic al Franţei, mu

cenic al unui ţinut, sau sfânt popular căruia ei îi cu

nosc numai numele, etc.

După un an, un an şi jumătate de acest regim, copiii 

se vor.fi familiarizat cu viaţa şi opera Mântuitorului. 

Vor avea o idee generală de religiune, de răscumpărare 

de biserică. Vor avea mai ales credinţă practică şi de

prinderi creştineşti.

Aceasta ar fi un popas. In acest timp, copiii au ajuns 

cu creşterea vârstei, Ia oare care maturitate. Acum vor 

trece la cealaltă carte, la catehism, cu impresiunea că
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• .r începe, într’o formă nouă, acelaş studiu, mai ra- 

r'nat, al învăţăturii creştine,

Metodele catehetice s’au învechit 
Ele trebuie schimbate.

Mai e o latură a' chestiunii, care-şi are asemeni im* 

r.rtanţa ei.
Noi n’am schimbat metodele de predare, când totul 

S a schimbat în jurul nostru: şi mediul familiei şi a- 

: tudinea şcoalei şi mentalitatea copiilor.

Marea lacună a catehismelor 

In Evanghelie se coprinde catehismul întreg, 

dar în catehism nu se coprinde Evanghelia.

Catehismele sunt aproape mute cu privire la Istoria 

s:ântă a Evangheliei, pe care copiii o învăţau altă dată 

:n şcoli. Aceasta e o mare lacună.

Trei sau patru pagini laconice despre viaţa Mân

uitorului, două sau trei date vagi, nehotărîte, câteva 

povestiri abia schiţate, o scurtă şi seacă numărare a 

minunilor, un cuvânt despre patimi, două despre înviere 

ş: atâta tot.

Dacă dar se pune în mâna copiilor dela început, din 

z’ua întâi, catehismul şi dacă, timp de trei, patru, cinci 

£ni, se stăruie asupra aceluiaş text, în catehismul mic, 

mijlociu şi mare, copiii n»*-^or cunoaşte nici Evanghe- 

:a, nici pe Mântuitorul.

In parohiile orăşeneşti, în pensioane, în patronagii, 

..psa se complectează prin instrucţiunea de perseverenţă. 

Dar în cele mai multe sate, din lipsă de timp şi pen- 

tru că x\ carte se vorbeşte prea puţin de Evanghelie, 

aceasta trece neobservată şi rămâne astfel în toată 

viaţa omului.

Se poate înţelege un bun catolic, care să nu fi citit 

rl . anghelia ? Şi totuş acesta e cazul celor mai mulţi.

Cineva poate fi foarte bine instruit în materie de 

religiune, cunoscând numai Evanghelia, pentru că în 

ea se coprinde toată esenţa catehismului, dar contrariul 

nu e adevărat: Evanghelia nu este coprinsă în catehism.

Mai e nevoie să caut alte argumente ? Nu cred, căci 

în convorbirile ce am avut cu preoţii, în vizitele pasto

rale, am atins adesea această chestiune şi totdeauna 

a:este concluziuni ale mele au fost primite cu o ade

vărată uşurare.

Un repertoriu pentru cateheţî.

Rarile obiecţiuni ce mi s’au făcut se raportau la 

puncte secundare: un manual special pentru copii, un 

auul pentru profesori,* programă, metodă.

De sigur ar fi mai bine, dar e de ajuns? Ar urma 

să aşteptăm până ce cartea ideală să ne cadă în mâini?

Nu poate profesorul însuşi, care-şi cunoaşte şcolarii, 

să facă această muncă de acomodare? Asupra acestei 

hestiuni s’au scris biblioteci întregi. 6)

Fiecare să-şi facă un plan, aşa ca să poată să dea 

învăţământului o întindere mai mare dela un an la al

tul, pentru ca să ajungă să vorbiască totdeauna de Ii- 

sus şi de Evanghelie, într’o formă nouă, fără să re

pete aceiaş lecţie.

Eu nu impun nimic, dar autoriz bucuros pe cei cari 

se simt convinşi de eficacitatea acestei metode, să pro-
*

cedeze astfel cu copiii de şapte, opt şi nouă ani, în- 

drumându-i puţin câte puţin către catehismul diecesan, 

asupra căruia trebuie să-şi concentreze sforţările în 

cei din urmă doi ani, fără ca totuş şi atunci să nu 

piarză din vedere Evanghelia,

Preoţii cari vor voi să tfacă această încercare, să 

consemneze într’un raport observaţiile lor la sfârşitul 

anului şi dacă rezultatele vor corespunde speranţelor 

mele, atunci, luminat de această expereienţă, voi lua 

măsurile potrivite.“

Deşi împrejurările expuse de prelatul francez în pas

torala sa nu se potrivesc în totul cu cele dela noi, to

tuş principiile pedagogice susţinute de el sunt exacte 

şi încercarea propusă de el preoţilor cateheţi nu poate 

fi de cât folositoare şi ea. ar putea sugera şi la noi oare

care inovări metodice în predarea învăţământului re

ligios, care nu e exclus formal din şcoală, ca în Franţa? 

dar nici roade vrednice de luat aminte nu dă din ca

uza părăsirii lui şi desinteresării de el atât din partea 

şcoalei cât şi dintr’a bisericii.

I. MIHĂLCESOJ

A

6) Iată câte va lucrări care ar putea fi folosite In acest scop:

1) Fouard, Vie de Notre-Seigneur J&us-Christ.

2) Bougaud, J^sus-Chrlst (edit. P.ousielgue)

3) Fillion, Jdius-Chritt.

4. — Bărbier (Emmanuel), 
Cours populaire d’Histoire 
Sainte.

5. — Vie populaire de No- 
tre-Seigneur (edit. Lethielleux)

6. — Monsabr^, J^sus-Christ 
(confdrences, 1880).

7. — G^rald, Evangile du 
paysan (edit. Beauchesne).

8. — Baunard, Evangile du 
pauvre (edit Poussielgne).

9 — Cr^pin, Paraboles e- 
vang&iques (edit. Bloud et 
Gay).

10. — Landrieux, J£sus dans 
T Evangile (Notre - Dame du 
Roc).

11 — Courtes glosses sur Ies 
Evangiles du Dimanche edit. 
(Beauchesne).— Au pays du 
Christ (edit. Bonne Presse).— 
L’Histoire et Ies histoires dans 
la Bible (edit. Lethielleux).

12. — Schwalm, Vie prhrâc 
du peuple juif â l’epoque de 
Jdsus-Christ (edit. Gabalda),

13. — Pelt, L ’Histoire de 1’ 
Ancien Testament, 2 voi. (edit. 
Gabalda).

14.—Duplessy, Dominicales. 
— Le pain dvang£l»que des 
petits (edit. Tequi).

16, — Loyola, Jdsus de Na- 
zaret, sa vie racontâe aux en- 
fants (edit. Vitte).

16. —Bou vet, Premifcres no- 
tions d’Histoire sainte (edit. 
de Gigord).

17.—Lesetre, Histoire sainte 
illustr^e. Evangile. (edit. Let 
hielleux).

18.—Dassd, Histoire sainte 
et la liturgie (edit. Haton).

19.—Landrieux, Les qua- 
tres Evangiles en un seul. 
(edit. Bonne Presse).

20. — Landrieux, Epitres et 
Evangiles desDimanches (edit. 
Mame).

21 —Verdunoy, L’ Evangile. 
(edit. Gabalda),

* **
1. — Verdier. Cat&chisme et 

Evangile. (edit. Albi).
2. — Fournier, Petite histo

ire de ma religion (edit. Ami 
du Clerg£).

3. — Bouvet, Premierea no- 
tions d’instruction religieuse 
(edit. de Gigord)

4. — Dasse, Exercices de 
Cat^chisme (edit. Haton),

5. — Spirago, Cat&chisme 
catholique populaire ( edit. 
Lethielleux).

6. — Bărbier (Emmanuel), 
Cours populaire de Catehis
me (edit. Lethielleux )

7. — Sabouret, Manuel po
pulaire ̂ Tinstruction religieuse 
(edit. Montligeon).

8. — Landrieux, Causeries 
reerdatives sur le dogme et la 
morale (edit. Roblot).

9. — Idem, Abr£g£ du Ca- 
tdchisme du Concile de Trente 
(edit. Bonne Presse).

10— Poey, Manuel pratique 
et complet des Catăchismes. 
(edit. Lethielleux)-

11. — Olagnier, Catdchisme,
Livre du iwaître (edit Vitte).

12 — GeHd, L'Essentiel au 
Catfech:sm (edit. Aubanel).

13—Lat<khisme en images 
(•dit. Bonne Presse)

6
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CĂRŢI, REVISTE, ZIARE

Preotul M. Rădulescu, CONTRIBUŢIUNI la  noua  

lege organicft a l c leru lu i rom ân ortodox. Bucu

reşti 1922. Broşură de 32 de pag. în formatul cărţilor 

de şcoală, fără arătare de preţ.

Şi în Păr. Rădulescu din Cosâmbeşti, Ialomiţa trebuie 

să vedem pe unul din preoţii tineri care-ţi fac bucurie 

când îi vezi ivindu-se în sânul Bisericii. Sunt tot lu

mini în creştere, care ţi dau nădejde, ca prii\ nişte pu

teri pe care le vezi ridicându-se pe viitor.

Această carte e dovada unei minţi temeinice, cu o 

cugetare bine strunită şi care înţelege să se frământe 

cu problemele mai bunei orânduri a Bisericii. Ea e un 

şir de articole care au fost tipărite, rând pe rând, în 

ziarul Dimineaţa şi sunt aşezate aici unul lângă altul, 

în legătura firească pe care trebuie s’o aibă şi care? 

prin aceasta, sunt mai uşoare de urmărit.

Scriind cartea sa, Pâr. Rădulescu este călăuzit de 

gândul de a da o mână de ajutor la întocmirea legii 

bisericeşti a unificării. Sf. Sa crede că, deşi se vorbeşte, 

nu se ţine mult seamă de^preotul dela sat, care însă 

este factor hotărâtor în ridicarea ţării. Legea trebuie 

orânduită astfel, încât să cuprindă tot ce trebuie pentru 

desfăşurarea unei activităţi bisericeşti prin preotul dela 

ţară care este „cel mai însemnat factor al ridicării şi 

luminării poporului* (prefaţa).

In § 1, Păr. Rădulescu se plânge că din Biserică 

lipseşte ceiace îmboldeşte pe om la muncă. Trebuie 

. un sistem de recunoaştere a muncii. Aceasta s’ar câş

tiga dacă s’ar introduce trepte în cler.

La § lipsei de preoţi, autorul crede că mare vină în
%

2. — Dr. Petru Barbu, Iisus 
Christos (edit. Pavel Suru, Bu
cureşti Calea Victoriei 85).

3. — I. Mihălcescu, Viaţa 
Mântuitorului (în Biblioteca 
„Ia şi Citeşte).

4. — D. Cornilescu, Pildele
Evangheliei povestite şi lă- 

^  murite pentru copii.
5. — Manualele didactice de 

Religie pentru clasa I şi II 
secundară.

* *
# *

1. — Catehismul creştinului 
ortodox, retipărit după un 
vechiu manuscris, tipărit cu 
cheltuiala unui pios creştin 
care-1 împarte în dar.

2. — W. Guett<§e, Catehism 
sobornicesc, tradus de I. Be- 
leuţă, Făgăraş.

3.— I. Mihălcescu, Catehis
mul creştinului ortodox (în 
biblioteca „ta şi Citeşte**.

4. — Nicodim, episcopul Hu
şilor, Ce să crezi şi cum să 
trăieşti ?

5.—Preotul Marin C. Ionescu 
,Biblia şi educaţia religioasă 
în biserică, în şcoli, în ateliere 
şi în căzărmi.

Nisipeanu, Religia pentru 
copii. Bucureşti 1922,

aceasta are legea clerului dela 1893, care, oprind să se 

facă alţi preoţi decât numai parohi, numărul lor s’a 

împuţinat. Numărul celor cu dragoste de a se preoţi 

a scăzut, fiindcă nu se putea face decât un preot la 4 

vacanţe. Când s’a prins de veste mai târziu, s’a căutat 

să se dreagă răul prin, înfiinţarea din nou a semina-

riilor desfiinţate. Dar răul se făcuse. Deprinderea de a
i

nu mai intra în cler prinsese, §i acum e greu s’o mai 

trezeşti din nou.

Pentru a îndrepta această lipsă, autorul cere 1. răs

plătirea preoţilor meritoşi, pentrucă şi alţii să fie atraşi;

2. preoţi misionari ambulanţi care să umble prin co

munele fără preoţi; 3. călugării care slujesc în sate să 

fie puşi sub privegherea unui preot vrednic şi să nu 

fie lăsaţi mult la un loc; 4. suplinitorii de parohii să 

stea 4—5 zile pe lună acolo unde suplinesc o parohie;

5. un preot să poată face mai multe liturghii într’o zi, 

ca la catolici, zice Sf. Sa, deşi la catolici nu e aşa,

6. să se mărească veniturile preotului; 7. poporul să 

fie deprins a cânta în biserică; 8. unele slujbe să se 

poată face şi în zilele oprite.

In § 3, se rosteşte împotriva alegerii preoţilor de 

credincioşi, pentrucă şi credincioşii nu mai sunt din 

aluatul 'celor care iau parte cu orientare îndestulătoare 

a treburile bisericeşti. Alegerile din trecut în Biserică 

n’au dat.roade bune. Se ridică glasuri împotriva lor 

chiar în Ardeal, zice Sf. Sa, referindu-se la cele scrise 

aici de Păr. Lupaş nr. 7 anul trecut. Episcopii având 

rol nu numai în eparhia lor, să fie aleşi de o reprezen

tanţă mai largă decât numai a eparhiei vacante.

La § num irii preoţilor, autorul spune că numirile 

se fac azi cu nedreptăţi. Pe viitor, să se prevadă norme 

sigure, iar sfaturile parohiale, de care e vorba să func

ţioneze, să nu aibă de hotărât ceva după chibzuiala, 

lor, ci numai să aplice legea.

Trecerea dela un loc la altul să se facă pe temeiul 

meritelor, căci fără asta, viaţa bisericească nu merge 

înainte. Soldatul care ştie că, orice ar face, tot soldat 

rămâne, nu se mai sileşte. Sf. Sa cere: 1. licenţa pentru 

pentru toţi preoţii; 2. studiul adânc al Sfinte^ Scripturi;

3. atâtea locuri de preoţi câte biserici; 4. să fie 3 ca- 

egorii de parohii, la care să înaintezi. Fiecare preoi
«

să înceapă dela ţară, nu deodată în Olimp; 5. la înain

tare să se aibă în vedere dacă a stat cât trebuie în 

fiecare treaptă; încă să se ţie seamă şi de notarea din 

şcoală, care să aibă precădere; 6. parohiile vacante să 

se publice ca atare.

Cu sistemul acesta, autorul crede că nu vor mai fi 

parohii care să stea vacante câte 10 ani.

In § despre predică, autorul se rosteşte cu totul 

pentru o cât mai largă întrebuinţare a ei. Zice că da

toria de a predica e mai mare decât aceia de a săvârşi 

slujbele, frază riscată, dar care arată marea preţuire a

14—Nouveau Cat&chisme en 
images (edit. Lethielleux).

16 —Gah^ry, La plus belle 
histoire. s£rie de tableaux sur 
L ‘ Ancien et le Nouveau Tes- 
taments; Brochure explicative 
(chez l’auteur ă Thouon).

♦ ♦*
1 —Pastor, La sanclifîcation 

des enfants (edit. Duvivier, 
Tourcoing)

2 — Herb6, Lepons d’edu- 
cation familiale (edit. Hatier).

3.—Burtey, Manuel pratique 
pour Ies enfants des Catâchis- 
mes (edit Desclee).

4.— Millot, Trdsor d’histo- 
ires, 9 voi. (edit. Lethielleux).

6.—Bouvet. Veillez et priez 
(edit de Gigord)

6.—Landrieux, Petit Cate- 
chisme liturgique (edit. Du- 
tillet).

7. — Decrouille, La Messe 
expliqude.

8.—Cappliez, Directoire des 
catechistes volontaires (edit. 
Librairie des Cat^chismes. 
Paris).

♦ **
1. — Nicodim, episcopul 

Huşilor, Arhim. I. Scriban şi 
Kcon. P. Savin, Mica Biblie.
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piedicii. Numeşte bună adunarea preoţilor în cercuri de 

~ai multe comune. Să se cerceteze aici predicile care 

fac ca să se instruiască. Să fle adunaţi în capitale 

Ş' la episcopii pentru întărire în omiletică şi în rostirea 

predicilor. Zice că a fost bună măsura Mitropoliei din 

Bucureşti, .în 1921 de a pune pe preoţi să asculte con- 

^ n ţe  despre B-.blie, dar păcat că n’au fost obligatorii.

E foarte faumos tratat § Preotul-învăţător. Autorul 

inrmă că se săvârşeşte o luptă surdă de ponegrire a 

‘preoţilor-învăţători, încât numărul lor scade, cu toate 

ţara are multă nevoie de el. Preotul aduce cu el 

:iiităţi morale şi intelectuale care-1 fac foarte propriu

Învăţământului laic.

Deoi pontru ce atâta goană, contra preoţilor-învăţători. 

xiee Sf. Sa ? In  trecutul parlament, când a venit în dis, 

ea ţie o interpelare, despre preotul-învăţător, am fost foarte 

rin impresionat, când chiar d-1 Ministru al şcoalelor a 

Torbit contra acestei dedublări, bazat pe date şi procese- 

verbale speciale ale inspectorilor. E acelaş curent protivnio. 

Dar ce m’a jignit mai mult, a fost faptul că n’a răspuns 

simeni din pier (pag. 21).

Autorul propune: 1. în comunele cu peste 400 de fa

cilii, unde sunt doi preoţi, unul să fie şi învăţător, 

căci nu va fi silit să lipşească dela şcoală; 2. în că- 

:unele unde nu e biseric^, să se înfiinţeze şi un post 

-e preot care să fie învăţător; 3. în loc de Joi după 

smeazi, să se puie slobodă Sâmbăta dimineaţa, iar 

re tru împrejurările când e ocupat, preotul să poată 

:'ece după ameazi o oră pe care n’a făcut-o dimineaţa.

Nu este de părere ca preotul să facă politică de partid, 

numai bisericească. „Pentru biserică, zice autorul, 

ştiu ce foloase au adus cei ce au, fost aleşi până 

*:um“ (pag. 27).

Are dreptate. Politica preotului trebuie să aibă o di- 

*=cţiune hotărât bisericească.

Despre casa parohială spune că frumos e lucrul a- 

cesta ca nume, dar el nu prea există. Pe când la alte 

-ramuri se află, la noi nu. Şi nici nu vor fi, căci cu 

^sternul de a nu înainta pe preot, fiecare preferă să-şi 

izză o casă pentru el, nu una parohială. Fără încura

jarea meritelor, nu se va aduce leac nici în laturea

i ceasta.

Conchiziuni, Păr. Răcjulescu spune că controlul 

hiatului în partea financiară a bisericilor a fost de 

os şi că Ministerul Cultelor, este singurul organ oare 

sĉ ervă executarea legii.

Nu s’a amestecat niciodată în cele spirituale, oi numai 

chestii de bani şi bună administraţie, oonstrucţii de bi-

.n

aerici şi e drept, oftoi are oameni competenţi.

Civilii s’au arătat apoi mai destoinici în mânuire şi ad-

m-aistrare de fonduri, ca clericii.

Deci nu înţeleg teama, ce o au fraţii din noile ţinuturi 

i* această instituţie laică, oând ei oer şi au reuşit a im-

pLzt şi m regat laicii în toate ale biserioii, în proeot.

Aş voi chiar să aib& dreptul de veto, acolo unde nu se 

aplica legea.

înfiinţarea Ministerului Cultelor ored oi va aduoe reale

foloase, mai ales că am sc&pat de tutela Instrucţiei, în 

oare timp Cultele erau socotite ca un index.

Dovezi s'au dat în timpul ministeriatului d-lui Goga, 

când s’a f&out egalarea salariilor preoţilor ajutători şi su- 

supranumerari cu parohul şi acelor licenţiaţi dela ţară, ou 

cei dela oraş. Două acte ie dreptate.. .

Zări noi de mântuire au apărut în biserica noastră Do

rinţă de muncă şi de înălţare se vede peste tot, Muncitorii 

aşteaptă să li să dea de luoru.

Acesta e cuprinsul cărţii, cuprins simpatic, care se 

citeşte cu plăcere şi în care găseşti accentuarea muncii 

şi a nevoii de a fi răsplătită. Se înţelege că toţi vor
9

aproba acest punct de vedere şi vor fi una cu autorul, 

spunând că acesta e un temei al înaintării unui aşe

zământ, deci şi al Bisericii.

Materialul înfăţişat e bine scris, dovadă de om de-
»

prins cu munca cugetării. Ai înainte produsul unei 

minţi bine înzestrate cu simţul realităţii şi care vede 

bine condiţiunile în care se va săvârşi înaintarea aşe

zământului în care slujeşte.

Vor fi numai puţine locurile pe care le voi spune 

la oarecare discuţiune:

1. Nu se poate primi cererea ca un preot să facă 2 

sau mai multe liturghii într’o zi, cum nu s’ar putea 

învoi să mănânci mai nainte de a te împărtăşi. Sunt 

tradiţiuni de mii de ani, peste care nu putem păşi, 

Hristos a murit o singură dată în ziua răstignirii. Nu-L 

putem jertfi de mai multe ori într’o zi.

Analogia cu preoţii catolici nu e adevărată. Nici ei 

nu pot face 2 liturghii într’o zi, ci numai se pot tace 

mai multe liturghii în biserică într’o zi, dar de alţi

preoţi.

2. Oricât lăudăm predica, să nu-i scoatem la iveală 

preţul înfăţişând slujbele în slabă lumină. E o argu- 

mentare primejdioasă. Eu nu mă învoiesc cu vorba că 

e mai mare datoria către predică decât către slujbe, 

deşi eu personal niciodată nu fac slujbă, cât de scurtă, 

fără a o însoţi de predică. Dar slujba are valoarea 

binecuvântării bisericeşti şi încă şi mai mult, când e 

taină; pe câid predica e numai lucrul meu individual. 

Nu mă pot pune pe mine înaintea actelor Bisericii. Că
*

predica este mai grea, da. Dar de aici urmează numai 

atâta, că e mai grea, nu că datoria către ea e mai
•  •

mare. Că munca cu ea e mai mare, asta da, fiindcă 

nu e făcută deaerata de altul.

3. Cu vorba că sunt mai întâi român şi apoi ortodox,
V  A

iar nu ma învoiesc.

Aceasta este o simplă temă pusă greşit, căci dacă ar 

fi să luăm lucrul aşa cum se înfăţişează din cuvânt 

în cuvânt şi să-i dăm dezlegarea Părintelui Rădulescu, 

ajungem la lucruri mai grave şi decât erezia. Căci ce 

spune vorba Părintelui Rădulescu ? Că eu pot pune 

ceva mai presus decât ortodoxia mea?

Dar poate un teolog spune asemenea lucru? Atunci 

ce fel de teolog mai este el?
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Inima mea sângerează la gândul că aş putea socoti 

eu ceva mai sus decât ortodoxia. Căci ce este aceasta? 

Este Hristos, Biserica, mântuirea, veşnicia.

Le pot eu cumpăni pe acestea cu altceva? M’aş 

pune în contrazicere cu apostolul Pavel care spune 

că Dumnezeu i-a dăruit lui Hristos nume care este
4

peste tot numele; că întru numele lui tot genuckiul să 

se plcce, al celor cereşti, şi a celor pământeşti şi a 

celor de desubt (Filipeni 2, 9-10).

Insă şi simpla logică arată neputinţa unei asemenea 

cumpăniri, pe care simţirea religioasă adevărată o re

fuză ca pe o jignire. Chiar ca simplă rostire verbală, 

aceasta nu se poate suferi; dar încă să punem în 

cumpănă fondul! Cărui sfânt i-a venit vreodată în 

minte asemenea comedie? Care filozof religios nu ştie 

că simţirea religioasă e un act covârşitor, care subor

donează ei orice?

Ca logică cum stă lucrul?

Noi mânuim realităţi pământeşti, şi cereşti. Care-s 

mai tari? cele supuse periciunii ori cele veşnice?

Cele spuse periciunii sunt lucrurile chiar frumoase 

ale pământului, dar care nu te ajută să treci veşnicia. 

Noi înaintea dreptului Judecător n’avem să ne înfăţi

şăm ca boieri ori care, meseriaşi, ca bărbaţi ori femei, 

ca avocaţi ori medici^ ca chineji ori engleji, ori asi- 

rieni ori peruvierii, ci ca oameni care am avut de în

deplinit voia lui Dumnezeu. Când saducheii întreabă, 

după judecăţile pământului, a cui are să fie femeia 

care a avut 7 bărbaţi, Mântuitorul le spune că dincolo 

lucrurile nu sunt ca pe pământ. Acolo nici nu se în

soară, nici nu se mărită. Aşa şi aici. In veşnicie n’au 

să-ţi ţie de cald multe din lucrurile cu care te făleşti 

pe pământ, ci şi ele, numai în măsura în care te-ai 

slujit de dânsele ca unelte pentru veşnicie.

Lumea trece şi pofta ei; iar celce face voia Domnu

lui petrece în veac (1 loan 2, 17). Apoi cu cine ai să 

străbaţi cele trecătoare şi ai să te pregăteşti pentru ne

murire ?

Nu cu Iisus Hristos, Părinte Rădulescu ? Şi ai să te 

înfăţişezi, cu obraz curat înaintea Lui, când ai să spui 

că în viaţa ta ai pus ceva mai presus decât cele ce 

erau valorile împărăţiei Lui?

N'a spus El: Ceiace iubeşte pe tată pe ptamă, pe 

fiu  sau pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic 

de mine} (Matei 10, 37).

. . .  dela Hristos Împăratul cel fă ră  de moarte, şi 

Dumnezeul nostru să cerem odihnă . . . parcă aşa ne 

rugăm la slujba morţilor...

Apoi asta înseamnă una şi bună: că dintr’tnsul şi 

jprintr'insul şi întru dânsul sunt toate. (Romani 11, 36).

Şi dacă printr*însul sunt loate, înseamnă că El trece 

înaintea a toate, nu în măsură de grad, de pildă că El 

e gradul 3 şi altul e numai 2. El e altă esenţă, e de 

neasemănat. Nici nu încercăm asemănarea. E un gând 

care te turbură. Numai el e domnitorul veşniciei. Că
*

mai avem ce mai avem şi pe pământ, eh! lucruri de 

azi pe mâine!

Pe mine mă nemulţămesc grozav teologii care vor

besc altfel decât la cartea teologiei. Ori credem ce e 

acolo, şi atunci trebuie să vărsăm foc spunându-le şi 

mărturisindu-le, fie că se potrivesc, fie că nu cu felul 

de gândire trecător al unei e£oci, ori cam şovăiesc în 

ele, dar atunci basta teologie!

Dar să nu turbur pe Păr. Rădulescu, care a voit să 

scrie lucruri bune, mânat de gând bun şi care nici nu 

s’a gândit la urmările acestea grave şi inadmisibile 

creştineşte, pe care i le scot eu aici din cuvintele sale. 

Ce a scris Sf. Sa e un fel obişnuit de a vorbi, în care 

poate că scriitorul a înţeles mult mai puţin decât ce 

scoatem noi după dreapta logică.

Da, cred că aşa este. Dar oricum, felul £le -exprimare
*

nu este bun. Analizat logic, el duce la ce am scos eu, 

şi nu trebuie să lăsăm să existe niciun echivoc teo

logic. Omul cu credinţa în nemurire nu poate lăsa 

nici umbra că ar primi ceva pe pământ ca vrednic 

de a sta în cumpăna cu lucrurile nemuririi, afară doar 

decât acele care încă de pe pământ se gustă ca reali

tăţi ale nemuririi. Acestea însă sunt numai valorile dog

matice şi morale ale împărăţiei lui Dumnezeu, ’nu fră

mântările convieţurii noastre pământeşti, care trec ca 

^oate ale lumii.

Nici măcar ca formă de vorbire nu trebuiesc răb

date acele rostiri, care am părea că judecă despre veş- 

nicile pe un plan scoborît. N’au decât să vorbească 

astfel economiştii şi diplomaţii, noi creştinii nu putem, 

pentrucă ce va folosi omului de va câştiga lumea 

toată şi-şi va per de sufletul său!

Dar toată forma aceasta de vorbire de fapt este o 

temă pusă greşită cum am spus. O auzim când şi când, 

mai cu seamă la d. Iorga. A spus-o şi mai de curând, 

în cearta cu uniţii, că putem arde în toată gheena,
A. •

numai romani sa ramanem.%

Ce este aceasta? E apoteoza naţională, punctul cul

minant al năzuinţelor omului, căruia să servească toate 

celelalte activităţi ale lui, deci şi cea religioasă. Dacă 

religia n’o face pe acesta, prefer să ard în gheenă fără 

ea. Aşa judecă d. Iorga.

Eu însă zic: Cazul acesta nu există, pentrucă apo

teoza naţională tocmai se ajunge prin servirea religi

oasă. Altă înălţare şi luciu nu poate căpăta naţiunea 

decât atunci când ea urmează îndrumărilor ^religioase, 

fiindcă cea mai mare înălţime â omului este rhimai

atunci când el simte religios. Se mai suie el şi altfel, 
dar nu până la acea înălţime. Acesta este un adevăr

deplin luminat de William James în cartea lui Ex-

perienţa religioasă, din care am citat eu şi in revista 

aceasta în nr. pe Aprilie din anul trecut.

Fără îndoială că religiunea care nu serveşte naţiunii 

trebuie combătută, pentrucă religiunea este simţirea 

prin care ajutăm aproapelui, iar naţiunea este o co

lectivitate a aproapelui şi anume a celui de care ne

simţim mai aproape prin obiceiuri, trecut, limbă, etc.
t

Se înţelege că, în cursul dezvoltării naţionale, se pot 

ivi înfăţişări Care nu se împacă cu vederile religioase. 

Eu însă nu sunt dator s& le sus(in, pe motivul că ar
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z naţionale, pentrucă, în cursul unei dezvoltări, pot
ren

eu dator sunt să nu le consfinţesc. Dimpotrivă, acele 

înfăţişări naţionale îşi capătă consfiinţirea şi răspunsul

re-

*u?

-gîoasă, care le judecă din punctul de vedere al sufle* 

rului şi al veşniciei. Aşa că religiunea este tocmai cea 

sai bună însoţitoare a naţiunii, unealta de verificare 

ca să nu se poticnească în cuprinsul istoriei.

Atunci cum mai pot pune eu raportul: românism 

sau ortodoxie?

Acest raport nu există ca o antiteză, ci ca o între- 

g:re. Nu există cazul când eu am să zic: Ce am să 

una sau ’alta? Pentrucă, din simţirea religioasă,
*

eu totdeauna am să mă socotesc dat'or să slujesc se

menilor mei. N’am să mă socotesc dator însă să ser

vesc tot ce li se pare lor vrednic de servit pe motivul 

ci e naţional, fiindcă eu judec toate din punctul de 

vedere al binelui şi răului.

Aceasta e chemarea conştiinţei în om. Tot după con

ştiinţa luminată creştineşte (nu de capul ei) voi judeca 

ş: lucrurile naţionale, fiindcă numai dreptarul lui Hris- 

tos este cel veşnic şi fără greş.

Cine va sta la temeiul că toate ale naţiunii să râ- 

mâie nevătămate, fiindcă sunt naţionale, stă pe tere

nul concepţiunii păgâneşti. CinOs^ice cum zic eu aici, 

stâ pe al celei creştineşti, care sef sileşte totdeauna să 

indrumeze naţiunea în făgaşul religios. Temeiul aces

tei îndrumări este că naţiunea ajunge la maxima func

ţionare a ei numai când este hrănită religios.

Mai vede cineva acum antiteză posibilă între româ

nism şi creştinism sau ortodoxism ?

Nu, fiindcă ar fi caşi cum ai zice: eu sunt mai în

tâi trup şi apoi suflet. Cum numai armonia dintre aces

tea dă fiinţa întreagă, cum trupul numai cu sufletul 

poate trăi, aşa şi românismul numai în cuprinsul re- 

ligiunii noastre poate ajunge ce la cel mai mare sufş 

al menirii sale istorice.

El poate să şi nu. vrea. Poate să fie hrănit cu idei 
protivnice.

Noi însă avem să i-o spunem. Dacă se va despărţi 

de Hristos, va fi ce e trupul fără suflet.

Dar aceasta nu se poate. Poî veni şovăiri, nu stări 

definitive.

Am stăruit în această chestiune, pentrucă să se ştie 

ce să se cugete.

Păr. Rădulescu nu mi-o va lua în nume de rău. Pe 

viitor, va fi mai cu grijă când scrie despre această temă. 

încă un cuvânt şi am încheiat.

Păr. Rădulescu spune că Statul nu s’a amestecat nici

odată în cele spirituale, ci numai în cele de bani.

Lucrul acesta e greu de susţinut. Dar nu mai stă- 

ruiesc pentru a-i aduce cazuri. Sunt destui care pot

sa i le aducă şi care sunt mai aprigi ca mine, când 

e vorba de chestiunea asta. Eu am pus pe terenul dis- 

cuţiunii cartea sa şi acum mai pot intra în vorbă şi 

alţii. Am stăruit mai mult acolo unde cred că erau mai

puţini cei care ar fi spus ce am spus eu.

După toate acestea, trebuie să spun că laşi din mâna 

cartea Părintelui Rădulescu cu mulţămirea că n’aiper- 

dut vremea citind şi că ai în faţă un bărbat care în

ţelege să spuie cuvânt cugetat şi simţit în evenimen

tele prin care trecem. Mărturisesc că este o plăcere să 

străbaţi rândurile sale şi trebufe să-i aduc aici pentru 

aceasta toată lauda mea.

Arhim . SCJR1BAN.

î nsemnări  mărunte

Ce ne mai lipsea . . . arderea morţilor! —
Sunt oameni care se vede că n’au somnul liniştit, dacă 

n or imita în ţara lor tot ce se face peste graniţă. Dacă 

au străinii cuptoare de ars morţii, de ce să n’avem şi 

roi? Prin urmare, fiindcă România nu poate fi ţară de 

progres fără asta şi la rând cu toate neamurile lumi

nate, hai să-şi ardă şi ea morţii ca să intre în hora 

progresului . . . .

Această ispravă s’au apucat s’o ducă la capăt nişte 

bărbaţi, de altfel oameni cu carte, care se puteau apuca 

de ceva mai bun. Au înfiinţat tovărăşia numită N ir

vana, pentru arderea trupurilor. Dar dacă au făcut-o, 

bine că au numit-o aşa, ca să se vadă că tocmai la 

budişti trebuiau să alerge pentru o asemenea numire, 

câ e străină de creştinism.

Intre ceice iscălesc apelul cu nume budist, este şi 

c. Si. Brădişteanu, director general al cultelor şi teolog 

Je al nostru. Şi tocmai pe pagina Universului (5Febr,

1923), unde citim apelul, iată şi cuvintele Prea Sfin

ţitului Vartolomei în Senat, care spune că arderta 

morţilor la noi nici nu se poate pune.

Apoi numai acesta e cuvântul cel creştinesc.

Cel mai de ispravă preot. — Cel mai de seamă 

lucru la noi acum este ca preotul să poată interesa 

inimile credincioşilor în trebuinţele bisericeşti şi să-i 

câştige a sta alături de el atunci când trebuinţa ctre. 

Pot fi chestiuni mari, în care să nu ajungem la rezultat 

atunci când ele rămân să fie dezlegate numai cu pu

terile preoţilor. Când însă vor veni alături de noi şi 

toţi credincioşii, atunci putem fi mult mai încredinţaţi 

de izbândă.

Fără îndoială, aceasta este până acum numai o vie 

dorinţă, o trebuinţă simţită, dar mai este până să fie 

şi un fapt îndeplinit. Dar trebuie să ne mişcăm în albia 

aceasta, adică să-i avem pe creştini alăturea de noi.
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aşa cum era şi în vremurile vechi ale creştinătăţii. 

Până atunci însă trebuie să ne bucurăm de toate îm

prejurările când cineva dintre preoţi a izbândit să 

capete acest rezultat, în graniţele înguste ale păs

toriei lui.

Apoi iată, aceasta a făcut-o un preot care merită 

foarte lăudat pentru această ispravă şi trebuie rprivit 

ca un viteaz al vremurilor de acum, că a izbândit să
%

alăture şi alţi 1000 de credincioşi la pasul pe care l-a 

făcut Sfinţia Sa.

Este vorba de Preotul Petre Chiricâ din H iliţa , Iaşi, 

care a cerut înscrierea în noua Constitufiune a ţării 

îndatorirea soţilor de a se căsători religios. Dar a 

cerut-o nu în numele său singur, ceiace n’ar fi în- 

semnat nimic, ci în numele a 1000 Pde credincioşi. Va 

să zică a putut câştiga inimile a 1000 de creştini să

stea alăturea de Sf. Sa în acest pas. Despre aceasta

citim în Universul din 28 Febr. 1923.

Aceasta este o ispravă fearte însemnată şi putem f i

C

încredinţaţi că, dacă 1000 de preoţi din Ţara româ

nească ar fi în stare să facă între credincioşii lor ce 

a fost în stare să facă Păr. Chirică, orice am cere noi 

pentru Biserică s’ar face fără întârziere, fiindcă am 

vorbi alăturea cu 1,000,000 de credincioşi hotărâţi

lângă noi. ^

Ce a făcut Păr. Chirică e un'* fapt afară din cele 

obişnuite şi de aceia nu putem lăuda în de aju^s fapta 

Sfinţiei Sale în faţa într'egei obşti creştineşti.

Centenarul lu i E rnest R enan . — La 27 Februarie 

c. s’au împlinit 100 de ani dela naşterea lui Ernest 

Renan. Ziarele se întrec a scoate la lumină podoabele 

de om învăţat şi de scriitor ale lui. Şi în adevăr, mă 

estria stilului lui Renan e o unealtă care te încleştează 

cu o putere covârşitoare. Ea îmbracă cu atâta măestrie 

unele idei, încât te cutremură prin meşteşugul lui ne

întrecut.

La noi, Renan e cunoscut mai mult prin Viaţa lui 

Iisus. E ciudat însă cum oamenii prind mai mult 

laturea negativă decât cea pozitivă. Dacă Renan a fost 

un om care şi-a perdut credinţa .şi dacă această stare 

a sufletului său se găseşte şi în Viata lui Iisus, atâţia 

cititori sunt care-ţi pomenesc că Iisus Hristos nu este 

Dumnezeu. Dar nu accentuiază cu aceiaşi grijă, ba nici 

nu pomenesc de celelalte laturi, în care chipul lui 

Hristos 6ste arătat de acelaş Renan în zugrăviri de o 

măreţie ameţitoare. De ce oare nu i-or fi izbit şi 

acestea ?J

Deci cumpănind şi una şi alta, noi găsim că efectul 

Vieţii lui Iisus al lui Renan a fost stricător şi eu 

unul, n ’aş fi tradus-o pe româneşte. Dar aş fi făcut 

altceva, lucru pe care cineva l-ar putea face şi acum. 

Dacă lucrarea întreagă e păgubitoare pentru omul cu 
«

credinţa şovăitoare, cu toate acestea e păcat să se 

peardă atâtea pagini strălucite despre Hristos şi atâtea 

-idei măreţe despre religiune şi creştinism din acest 

meşteşugit scriitor. Din pricina aceasta, ar fi o lu

crare însemnată dacă cineva dintre noi, cu un condei

îndemânatec, cum e de pildă Păr. Gr. Cristescu din

Craiova, s’ar apuca să însăileze chipul lui Hristos 

după Renan, cu lăsarea la o parte a bucăţilor care nu 

trebuiesc citite. Fiecare am lua ce e mai bun în Viaţa 

lu i Iisus a lui Renan şi am aşeza cele luate într’un 

cadru împrumutat de aiurea, sau am cerne lucrarea 

însăşi, lăsând în ea numai ce se împacă cu chipul 

tradiţional al Domnului. Aceasta ar fi o lucrare care 

ar putea fi pornită de cineva. Sigur că s’ar ridica 

glasuri care să strige împotrivă, ca la o profanare, că 

s'a săvârşit o sălbatecă ciopârţire a lucrării unui mare 

scriitor. Dar n’are a face: fiecare cu drepturile lui. 

Noi putem lucra în virtutea drepturilor credinţei, po

trivit cu care, luăm mărgăritarele unde le găsim şi le 

întrebuinţăm, dar* numai mărgăritarele, nu şi cioburile.

Fiecare cu judecăţile lui, după punctul de vedere 

din care socoteşte. Noi, după socotelile credinţei, aşa 

vedem şi judecăm. După aceste socoteli, credem că s’ar 

putea lucra în felul acesta cu scrisul lui Renan despre 

Iisus.

Ar fi un mai mare câştig decât a citi rău tradusele 

pe româneşte Vieţile lui Iisus de Renan, în care, 

într'o ediţiune din urmă cuvintele din textul francez 

al e i: pour des milliers d’annees, le monde va re- 

lever de toi sunt traduse greşit pe româneşte cu : 

pentru m ii de ani lumea se va înălţa prin tine, în 

loc de: timp pe m ii de ani lumea va atftrna de tine. 

Acesta e înţelesul exact al verbului relever de. Şi cu 

toate că nu este o mare deosebire de cugetare şi în 

felul cum s’a tradus, totuşi nu e exact şi se vede că 

traducătorul n’a înţeles punctul cum trebuie. Ca acesta 

mai pot fi multe, şi cine va citi amănunţit, se în

ţelege că va mai găsi şi altele.

P rim e jd iile  fum atu lu i. — Scriitorul acestor rân

duri cunoaşte în Bucureşti un fumător care aprinde 

cearşafurile (prostirile), pernele, din pricină că a- 

doarme cu ţigara agrinsă. Se vede că asemenea tipar

de oameni se mai găseşţe şi aiurea, fiindcă în ziarul 

Lumea (Iaşi, 12 Febr. 1923) citim că în Viena o 

soacră şi-a dat în judecată ginerele pentrucă adoarme 

cu ţigara în gură şi stârneşte primejdie de foc. De 

două ori au ars albiturile de pe pat şi pernele. Ju

decata a slobozit pe cel învinuit, dar aceasta nu 

trebuie să dea îndrăzneală fumătorilor de a [nu se 

mai stăpâni, fiindcă judecata te pedepseşte numai 

pentru fapta împlinită. Ea n’a pedepsit pe fumător, 

fiindcă încă n’a apucat să dea foc casei. Dar după 

ce-o da foc îl pedepseşte. Noi credem însă că o să 

se pedepsească mai bine el însuşi, arzând împreună 

cu casa.

Ju b ile u l de 50 de an i a l d-lui Pacu. — După 

cum am vestit în nr. trecut, în această lună s'a săr

bătorit în Galaţi împlinirea a 50 de ani de activitate 

a fostului profesor, vechiu parlamentar şi actual 

avocat d. Af. N . Pacu. Serbarea s’a făcut în ziua de 

întâmpinarea Domnulni, printr'o slujbă în biserica
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Bunavestire din Galaţi, unde s’au rostit multe dis- 
cjrsuri, apoi printr’o recepţiune acasă la cel săr
bătorit. Cu această ocaziune, d. Pacu a primit multe 
telegrame de felicitare dela I. P. S. Mitropolit Primat,
- P. S. Arhiepiscop Gurie al Basarabiei P. S. Epis
cop Nicodem al Huşilor, P. S. Arhiereu Iacob Bârlă- 
deanu, Arhim. Scriban, d-nii Al. Marghiloman C. C. 
Arion, C. Banu, actualul ministru. C. Chiricescu, 
decanul dela teologie din Bucureşti, Ilie Bârbulescu, 
decanul dela litere din Iaşi, Corneliu Botez, consilier

Casaţie în Bucureşti, Al. Gussi, senator, Sp. Po- 
pescu, deputat, etc. Mulţi foşti elevi ai d-lui Pacu au 
î'nut să-şi arate cu acest prilej dragostea lor către 
fostul profesor, urându-i încă mulţi ani în frumoasa 
şi neîncetata sa activitate.

4

T urc ii ş i F ra n c e jii• — Noi am simţit că Francej1 

stau de partea Turcilor în războiul care s’a dezlănţuit 

între Greci şi Turci. Ne-a durut inima de înfrângerea 

grecească, fiindcă Grecii sunt creştini şi căderea lor e 

paguba Bisericii ortodoxe.

Aceiaşi Turci se întorc acum împotriva Francejilor. 

D N. Iorga a prevăzut aceasta şi cu dreptate scrie în 

Seamul Românesc^ 14 Februarie 1923): «Ştiam din 

studiile mele îndelungate asupra istoriei turceşti ce stare 

ie spirit exclusivistă şi fanatică rezultă obişnuit din 

biruinţele Osmanlâilor».

Ei sunt totdeauna gata să se repeadă asupra creşti

nilor. De aceia creştinii nu trebuie să se bucure de 

biruinţele lor.

R o m â n ii ş i G ep iz ii.—D. Diculescu, teolog de al 

r.ostru, care trăieşte de multă vreme la Berlin, urmând 

studii de istorie, a scos o carte tipărită de Casa Şcoa- 

’eîor, în care spune că Gepizii au avut o parte însem

nată la alcătuirea naţiunii româneşti.

In conferenţa împotriva germanizării României, ţinută 

de d. N. Iorga la Ateneul din Bucureşti în ziua de

Februarie c., d-nia sa a tăgăduit adevărul acestei

siirmaţiuni.

A f i R o m ăn  sau  Francez, — Aceasta avea s’o 

sîeagă fiul d-rului Schachmann, trimes de ţara noas

tră la studii în Paris. Putând, prin talentul său, să in

tre în slujba teatrului francez, îi trebuia să se lepede 

de însuşirea de supus român.

Tânărul Schachmann n’a primit acest schimb. Fapta 

sa o laudă d. Nt Iorga (Neamul Românesc 14 Fe

bruarie c.) ca o lecţie pentru alţii.

A rh im . S C R IB  A N

S itu a ţia  P a tr ia rh u lu i de C-tinopol.— Sancti

tatea sa Patriarhul Meletie al Constantinopolului a tri

mis o scrisoare de mulţumire I. P. S. nostru Mitropo- 

feî Primat, pentru că a intervenit la conferinţa din Lau- 

>anne în favorul său. Cu toate acestea jurnalele aduc 

ştirea că presa turcească atacă cu violenţă pe Patriarh 

si sprijinită pe înţelegerea secretă dintre Poartă şi Scau-

nul papal, ameninţă că nu va ţine seamă de hotărârea 

conferinţei şi nu va înceta lupta până ce nu va alunga 

pe Patriarh din C-tinopol. Iată ce face Papa, care se pre

tinde şeful întregei creştinătăţi şi locţiitorul direct al lui 

.lisus Christos pe pământ!
I. MIHÂLCESCU.

Ş T I R I  

Teologi la examen de capacitate. — l»
examenul de capacitate pentru latină, care s’a început în 

Bucureşti la 5 Februarie 1928, s’au prezentat şi patru 

teologi, care sunt şi licenţiaţi în litere : Păr. Gr. Cris- 

tescu din Craiovaf d-nii llie Pop eseu din Spineni-Olt, 

Vasile lonescu, Prof. de latină la seminariul din Curtea 

de Argeş şi Nicolae Ştefânescu, suplinitor de greacă tot

la seminariul din Argeş. Din restul de patru prezentaţi cu 

pregătire clasică, mai sunt uaii foşti seminarişti.

Au mai rămas teologii să mai ţie frontul olasicismului, 

care stă atât de bine unui teolog şi fără care nioi nu se 

poate gândi o teologie serioasă !

Revistă bisericească nouă. -Pe ziua de 1 Mar

tie, va ieşi din tipar în Brăila foaia paroebială GLASUL
BISERICII, îngrijită de Păr. Econ. Anghel Constau-

itnescUf fost director al seminariului din Galaţi, paroh şi 

profesor în Brăila, Str. Nioolae Filipescu (Călăraşi) 141. 

Când va eşi, vom da despre ea amănunte mai multe.

Conferenţele universităţii populare libe
re din Ploieşti. — La înjghebarea pentru răspândirea
învăţăturii, însemnată cu numele de mai sus, buletinul ei

din 9 Febr. 1923 pomeneşte un şir de bărbaţi care vor 

vorbi şi un număr de subiecte care vor fi tratate. Dintre 

acestea din urmă, găsim un singur subiect în legătură ou
%

cugetările despre credinţa religioasă: Filozofia credinţei, 

despre care va vorbi .d. Gh. D. Scraba. Tot aproape de 

noi trebuia să socotim şi subiectul Mizerie şi Imoralitate, 

care a fost tratat de avocatul N. Stroescu la 11 Febr. 

Intre persoanele bisericeşti arătate că vor vorbi, găsim pe 

Părinţii Gala Galaction, cunoscutul scriitor, N. Vasi- 

lescu} Aurel Pop eseu, care scrie la România viitoare 

a d-lui Munteanu'Râmnic, şi D. D . Ştefânescu. Fără 

îndoială că toţi aceştia vor trata chestiuni religioase, deşi 

nu se arată încă ce.

\

Ceasuri de religiune slobode. — Minis-

teriul şcoalelor vesteşte că sunt slobode la :
_ t ,

Buzău: 5 ceasuri de religiune la şcoala normală de fete ; 

4 la cea secundară de fete; 2 la liceul de băieţi; la 

Slatina : 9 ceasuri la şcoala normală de băieţi şi la 

Brăila: 8 oeasuri la şcoala normală de fete şi 5 oeasuri 

la şcoala secundară de fete.

Conferenţă ţinută. — Duminică, 18 Febr. a. c.,

Arhim. Scriban a ţinut la Ateneul din Giurgiu o oou-
m

etetv^ tratând despre Munca pentru Biblie,
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Cultura românească pentru străini. —
In aceiaşi zi, în Bucureşti, d. Pamjil Şeicaruy la şeză

toarea revistelor Flacăra şf. Gândirea dela Fundaţiunea

nCarolu, a ţinut o conferenţă despre nevoia răspândirii 

oulturii româneşti, în oare a spus că până aoum na s’a *
•  •  •  •

dus la noi, în chip mulţ&mitor, a muncă de sprijinire a 

onltnrii naţionale ; oă pe viitor trebuie o legătură între 

intelectualii de felurite neamuri din graniţele româneşti, 

pentru a câştiga pe cei străini pentru cultura românească; 

că dacă au fost ocrotite fabricile de hârtie, să fie ocrotite 

cărţile bune, uşurând tipărirea şi încurajând ce e bun, nu 

ajutând fără alegere scriitori slabi sau stricători, dintre care 

oitează cazul unuia (Radu Cosmin) ajutat de un singur 

minister cu 90,000 de lei ; să se lucreze traduceri bune 

din româneşte în limbile europene şi în graiul minorităţilor 

din noile graniţe româneşti ; şcoala şi mai ou seamă uni

versitatea să se facă organele prin care cultura românească 

străbate în păturile străine de pe pământul românesc, 

fiindcă fiecare nou intrat în şcoala românească poate ajunge 

o unealtă de răspândire a culturii româneşti ; oă însuşi 

Mareşalul Foch, în ţara lui, a încurajat je comitetul ur- 

ziter al uuui mare cămin menit să înlesnească studenţilor 

străini învăţăturr^în universităţile franceze.

O conferenţă protlvnică religiuniii. —
Asociaţiunea absolvenţilor şi elevilor conservatorului
şi şcoalelor de artă dramatică a pus la cale un şir de 

oonferennţe. Cea dintâi s’a ţinut Marţi, 20 Febr. de d. 

Dem. Teodorescu. D-nia sa a spus că, mai târziu, nu va

mai fi religiune şi teatrul va rămâneă singura biserică şi 

oă însăşi biserica va fi nevoită să ceară sprijinul teatrului 

spre a mai trăi, iar actorul va fi pe viitor actorul perma

nent al esteticii sociale.

Păcat de biata lume care perde vremea ascultând ase

menea năluciri, lipsite de orice simţ de înţelegere al cursu- 

lui lucrurilor! Dacă e ceva mai statornic pe lume, e reli- 

giunea.. La nevoie şi la moarte omul se gândeşte la reli

giune, nu la teatru.

Cu asemenea fleacuri nu ducem noi cultura românească 

înainte să ne*o primească străinii, cum doreşte conferen

ţiarul arătat mai sus.

Români la congres creştinesc. — La Con-
greşul studenţilor creştini francejh adunat la Strassburg
în luna Februarie, dintre studenţii români s’au aflat de faţă

Păr. Teodor Simedrea} parohul bisericii Sf. Nicolae Ta- 

bacu din Bucureşti Calea Victoriei, în faţa Academiei ro

mâne, care învaţă la facultatea de teologie din Montpellier, 

şi d. Victor Popescu, teolog de al nostru dela Bucureşti 

şi care aoum studiază în Paris.

Protopop nou. — - In locul răposatului Protopop

Dr. Vasile Saftu, Consistoriul mitropolitan din Sibiiu a 

numit protopop al Braşovului pe Dr. Iosif Blaga, preot 

şi directorul liceului românesc din acel oraş.

Călugări noi în vederea arhieriei.
Părinţii asesor Lazăr Triteanu, ales arhiereu cu titlul da

Craioveanu, şi Protopopul I. Teculescn dela Alba-Iuliă, 

ales episcop militar, au fost călugăriţi amândoi în Transil

vania, luând cel dintâi numele de Lucian, iar oel din 

urmă de Iustinian.

o

Mitropolit nou la Atena.—InAten» se schim-
bă des mitropoliţii. Regimul Venizelos a adus mitropolit pe 

Melelie Mataxakis, aotualul Patriarh al Constantinopolului. 

Venind Regele Constantin, s’a întors şi fostul mitropolit 

Teoclit. Aoum iar a fost înlăturat şi se vesteşte că noul 

mitropolit va fi I P. S. Ghermanos Karavanghelis, Mi

tropolitul Amasiei şi însuşi prelatul osre a repiezentat pe 

Patriarhul de Constantinopol la serbările încoronării dela 

Alba-Iulia.

Toţi acei oare l-au cunoscut cu acea împrejurare au 

rămas încântaţi de darurile sufleteşti ale sale. De aoeia este 

de ce să ne bucurăm. Cu însemnatul Patriarh al Constantino

polului, oare este aotualul arhiepiscop al Romei nouă, şi cu 

bărbaţi de seamă în fruntea bisericilor autooefale, avem bune 

nădejdi pentru Biserica ortodoxă.
9

Iar nunţiul papal. — Nunţiul papal Mons. Mar- 

maggi a sosit din nou în Bucureşti. Unirea din Blaj 

se bucură zicând că era nevoie de Prea Sf. Sa în le

gătură cu votarea Constituţiunii noastre.

Dar Constituţiunea nu se poate vota şi fără nunţiu ?

Congres euharistie francez. — Anul trecut s’a 

ţinut un congres euharistie al tuturor catolicilor în Roma. 

Anul acesta, catolicii franceji, sub cârmuirea Cardina

lului Dubois, arhiepiscopul Parisului, vor ţinea un 

congres euharistie în Paris între 4 şi 8 Iulie c.

Congres pentru moralitatea publică. — La Mi-

lan, s'a ţinut între 13 şi 15 Ian. c. un congres pentru
4

moralitatea publică. Chestiunile tratate au fost: 1. Cău

tarea taţilor copiilor nelegitimi; 2. Legea împotriva 

scrierilor rele; 3. Cinematograful; 4. Legea privitoare 

la jocurile de noroc.

Decoraţiunile de sărbători. — In urma discu- 

ţiunilor stârnite cu prilejul împărţirii decoraţiunilor de 

sărbători, s’a făcut socoteala că numărul lor s'a suit

la 25,000-

V iz ită  m itropo litană la  şcoala m ilita ră . — Cu

prilejul întoarcerii elevilor la şcoală după sărbători, I. 

P. S. S. Mitropolitul NICOLAE din Sibiiu a făcut o

vizită şcoalei militare din acel oraş, însoţit de duhov

nicul şcoalei, Păr. Dăncilă. înalt Prea Sf. Sa a vorbit 

înaintea a 150 de ofiţeri-elevi şi a 200 de elevi despre 

legătura dintre religiune şi viaţă. Colonelul Vasilescu, 

comandantul şcoalei, mulţămindu-i, l-a proclamat cel 

dintâi profesor de onoare al şcoalei.

papali afară din ţară. — Nunţiul
papal din Olanda prezentându-se înaintea Regine Vil- 

helmina a Olandei, în audienţă oficială pentrg. prezen

tarea scrisorilor sale de acreditare, a spus, în discursul
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sau. că vine ca reprezentant al «locoţiitorului lui Hristos 

re pământ». Aceste cuvinte însă au stârnit atâta vâlvă 

în opiniunea publică din Olanda, încât nunţiul şi-a 

cerut înapoi scrisorile să plece.

Tot aşa a trebuit să plece de curând nunţiul Filippi 

din Mexic, în urma poruncii prezidentului republicei. 

Nunţiul a fost învinuit că a călcat legea ţării privi

toare la despărţirea dintre Biserică şi Stat.

In legătură cu aceste cazuri, Telegraful român,

organul Mitropoliei noastre din Sibiiu, scrie urmă

toarele:

„Avem şi în ţara noastră—deşi n’ar trebui s’avem—nn 

nunţiu papal, pe Monseniorul Marmaggi, al cărui rol a ie

şit la iveală într’o serie întreagă de făptuiri îndreptate îm

potriva b̂isericii noastre ortodoxe şi continuate zilnic în 

ziarul ce l susţine, ziar cunoscut sub numele Albina Viespe 

dela Bucureşti.

„Dacă actualul guvern al ţării tolerează ou anii un ast

fel de agent al propagandei papistaşe în ţară ortodoxă, şi 

dacă acest guvern crede că nu poate să facă ceea ce ve

dem că se face în mic^ Olandă şi în marele Mexic, va tre

bui ca înşuşi clerul şi poporul bisericii ortodoxe sa ia mă

surile potrivite pentru a cere înlăturarea oricărni agent 

cruţat de guvern şi primejdios neamului şi biserioii noastre.u

Sf. loan Gură de Aur pe româneşte. — Lucra

rea aceasta a întreprins-o P. S. Episcop TEODOSIE 

al Romanului. După ce a tipărit toată tîlcuirea acestui 

Părinte la evanghelie şi apostol, a pus acum sub ti

par ce mai rămăsese netipărit: Tîlcuirea epistolei că

tre Evrei.

Bucuria „U nirii41 — In Adevărul dela 14 Ian. 

1923, a apărut un art. iscălit Şeradev, în care se a- 

rată mai multe părţi slab îndrumate în Biserica noastră.

Unirea din Blaj a şi sărit în sus de bucurie şi ves

teşte la poşta redacţiei (20 lan. 1923) că-1 va repro

duce şi ea pentru ştirea cititorilor ei. Cu acest prilej 

spune: «Ortodoxismul este incapabil de-a ridica ţara 

la înălţimea morală neapărat necesară pentru exis

tenţa ei.

Ca în ori ce organism unde intră oameni, fireşte că 

trebuie să găseşti şi puncte slabe. Principalul este ca 

acele slăbiciuni să fie întîmplâtoare, ale oamenilor şi 

ale vremii, nu să urmeze necesar din principii.

Toate Bisericile au slăbiciuni, mai mari sau mai mici. 

Le putem şi noi arăta pe ale catolicismului, care au 

avut mult mai bune prilejuri de a se desvolta decît Bi- 

serica ortodoxă care, precum şi azi. a trebuit să stea 

la hotarul sălbaticilor şi să sufere din pricina lor.

De ce Unirea din Blaj nu socoteşte necesar să a- 

ducă la cunoştinţa cititorilor ei şi ce se întâmplă în 

Biserica Romei?

Le lasă pe seama noastră?

N’avem decît să traducem cîte ceva din cartea lui 

Tyrell: Medioevalismo, în care păcatele sunt arătate ca 

decurgând din înseşi principiile.

Demisiune—  Pâun I. Belu vesteşte că pentru

ziua de 1 Ian. 1923 a demisionat din însărcinarea de secre
tar general al Asociaţiunii generale a cântăreţilor bise

riceşti din România, şi că demisiunea sa a fost primită 

la Congresul cântăreţilor dela 11 Ian. treout din Galaţi,

Examen de capacitate pentru sem inarii. — Mi-

nisteriul cultelor şi artelor aduce la cunoştinţa celor 

interesaţi că concursul pentru ocuparea catedrelor de 

ştiinţe religioase şi muzică bisericească, vacante la se- • 

minariile teologice, care fusese fixat pentru data de 10 

Martie a. c., se. amână la .9 Mai a. c.

‘T  înscrierile făcute până acum rămân valabile, sub 

rezerva depunerii în termen a actelor necesare.

Până în 30 de zile libere înainte de data fixată, se 

primesc încă cereri de înscriere.
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Dania M itropolitului Primat pentru un m o

nument. — La intrarea armatelor noastre în Braşov, 

Ungurii au omorât pe un iţiare român, Dr. loan 

Şenchea, care era în fruntea tuturor mişcărilor cultu

rale româneşti. I. P. S. Mitropolit Primat MIRON a 

trimes prefectului de Făgăraş o scrisoare împreună cu 

suma de 2000 de lei, pentru ridicarea unui monument 

acelui mucenic al neamului românesc.

Teolog francez în Bucureşti. — Profesorul teolog

francez protestant dela universitatea din Strassburg 

W iil va veni după Paşti în Bucureşti să ca să se puie 

în legătură cu Biserica românească, în vederea unei 

comunicări mai vii între Biserica românească şi teo

logia franceză.

Dem isie din prezidenţă consistorială şi nu

mire nouă. — Păr. Econ. Valeriu Iordăchescu, direc

torul Seminariului „Veniamin" din Iaşi şi care avea şi 

demnitatea de prezident al Consistoriului spiritual dela 

Mitropolia Moldovei, a demisionat din această calitate.

In locul său, a fost numit Păr. Morăraşu din Do- 

rohoi, care a fost strămutat de curând şi ca preot la

catedrala Mitropoliei din acel oraş.

Cursuri religioase în  Bucureşti. — In luna Aprilie 

a. c., vor sosi în Bucureşti pentru a ţinea cursuri de 

religiune profesorul Dartigue şi d-şoara Bidgrain, din 

Federaţiunea franceză a studenţilor creştini.

Moartea unui propagandist creştin printre 

Evrei. — La sfârşitul anului trecut, a murit în Ger

mania Profesorul Dr. Hermann L . Strack, care a des

făşurat o întinsă' activitate pentru răspândirea creşti

nismului printre Evrei, ca director al aşezământului 
Institutum Judaicum  din Berlin (înfiinţat de vestitul

ebraist Prof. Franz Delitzsch) şi prin revista cu acelaş 

scop de propagandă numită Nathanael, organ al ace- 

luiaş Institutum Judaicum.

_  «

Catedre de teojogie vacante. — Facultatea de 

teologie din Cernăuţi a publicat că în sânul ei se 

. găsesc trei catedre vacante: de istoria bistrictască :
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dogmatică specială şi teologia morală. Doritorii de a 

le ocupa se pot adresa Ministeriului de instrucţiune 

cu o cerere şi un memoriu despre lucrările lor.

Qonferenţe bisericeşti. — La Societatea clerului 

român Ajutorul încheindu-se conîerenţele ţinute de 

Arhim , Scriban despre Apocalipsă, de Sâmbătă 17 

Februarie Păr. Dr. I. Popescn-Mălăeşti ţine altă serie 

de conferenţe.

*

C itiri din B ib lia  noua. — Biblia nouă este acea
•  *

pe care o lucrează în traducere nouă românească scrii

torul preot Gala Galaction (Gr. Pişculescu). In fiecare 

Marţi seara citeşte, din părţile traduse de Sf. Sa, la 

aşezământul de cultură Fundaţiunea Principele CaroJ, 

Bucureşti, str. Dr. Kalenderu 10.

închiderea unui gimnaziu catolic în Rom ânia.

—- Ministeriul instrucţiunii a închis gimnaziul catolic, 

cârmuit de călugări, din Oradea-Mare, pentrucă era 

focar de aţâţare împotriva neamului românesc.

Capela rom ânească din Sofia. — Societatea ma- 

cedo-românească a mijlocit pe lângă Ministeriul Cul

telor ca să puie între cheltuielile lui sumele trebuin

cioase pentru plata unui arhimandrit, a unui diacon, 

a unui cântăreţ şi a unui paracliser la biserica româ

nească din Sofia,

japonia contra Vaticanului. — Din Tokio, Ja

ponia, se vesteşte ca parlamentul japonez a respins 

creditul cerut de guvern pentru instalarea unei amba

sade japoneze pe lângă Vatican. Ştirea e adusă de 

agenţia Rador.

Arhim . SCRIBAN

POŞTA REDACŢIEI
«

Părintelui Io a n  D&rv&reSCtt Oteşani, Vâlcea

Da, comentariul, pe care-1 tipăresc aici am de gând 

să-l scot şi în volnm. Âoeasta e o veche dorinţă a mea. 

Cele întâi luor&ri pe care am dorit eu să le ptiblio în ro

mâneşte an fost comentariile. Afară de aoeasta, fiind pro- 

fesor de exegesa evangheliilor şi neavând manual pentru 

şoolarii mei, de mult mă bat ou gândul să nmpln acest 

gol. Să mai pomenesc că şi Casa Şcoalelor m’a însărcinat 

să lucrez cursul de exegeză a evangheliilor pentrn cl. V III 

a seminariilor, ours pe care îţi aduoi aminte că l am făcut 

şi cu Sf. Ta pe când îmi erai şcolar la Central.

Dar că voin şi izbândi să 1 tipăresc, nu ştin. Mă gândesc 

să mă îndrept către o editură. Dar ştin de o primi să ti

părească o carte de specialitate, şi încă o carte volumi

noasă ?
*

îmi dă nădejdea legământul pe care ţi*l iei Sf. Ta de 

a putea desface singur peste 100 de bucăţi, în oentrele 

parohiale pe oare zici că le urzeşti. Dacă ar mai zice aţa 

alţi 9 preoţi, iată 1000 de bucăţi asigurate şi în această 

împrejurare, o editură oarecare s’ar lega să tipărească.

Eu aş vrea să intru în toamnă ou întâiul volum tipărit. 

De aceia am să întreb curând pe la edituri şi am să văd 

ce e de făcut. Ai să afli.

Comentariul lui Rose e prea mic. Are abia mici în

semnări care însoţesc textul. Al lui Calmes e mai mare 

şi mai folositor. Dar oricât de bun un comentariu străin, 

nu se potriveşte în totul ou oe ne trebuie nouă, şi de

aceia trebuie lucrat unul românesa. II avem pe al lui

Olar iu, oare a fost un om atât de învăţat, dar nioi în el; 

nu avem ce ne trebuie nouă.

Un comentariu înoit şi adus până la zi este al lui 

A. Lapide, din care este o ediţiune nouă, de anul trecut, 

luorată de Padovani. E de o mare bogăţie. Păoat că, fiind 

scris în latineşte, n’are mulţi oititori. Dar este latineasca 

pe care seminariştii trebuie aă aibă îndrăsneala de a o citii 

fiindcă se poate citi.

Nioi vorbă că-mi amintesc de Sf. Ta că mi*ai fost şcolar. 

Lasă că ne-am mai văzut, dar şi numele rar pe care-

porţi împedecă uitarea.

Tot lucrare de şcolar faci şi acum urmărind comentariul 

fiindcă el, într’o măsură oarecare, este însuşi cursul pe 

oare-1 fac în ol. VIII.

Iţi mulţămeso că porţi grijă de el şi că vrei să mun

ceşti pentru a-1 vedea tipărit.

Părintelui Gh. Constantinescu, Conţeşti, Teleorman.

Pe cât ştiu eu, cei ou Turnul de veghe dela Cluj nu 

sunt adventişti, oi altă ceată creştineasoă, izvodită în Ame

rica şi ajunsă la noi. Ei îşi zic studenţi de Biblie, "tra

ducând greşit cuvintele englezeşti Bible students. Trebuian 

să-şi zică şcolarii Bibliei) adică oameni oare învaţă Biblia.

A venit şi la mine unul din aceştia să-mi vândă nişte 

cărţi. Dar era om fără învăţătură Cărţile erau lucrate după 

englezeşte de oameni ou râvnă, dar nepregătiţi ca şi el. 

Eu aveam unul din volumele acelea în englezeşte şi faţă 

ou traducerea românească, la care mă îmbia s’o cumpăr, 

i-am spus : „uite, aici - e tradus greşit, diiîcoace iar greşit 

şi aşa mai încolo. Dumneavoastră nu ştiţi nici englezeşte, 

nici româneşte, şi de, aceia luoraţi rău.“

A căscat gura şi n’a avut ce răspunde.

Noi avem a face acum cu propaganda oamenilor igno

ranţi, dar dârji. Nu*i putem birui decât cu o dârjenie la 

fel, luminată de cultura noastră mai întinsă

Ce scop are propaganda lor?

A-şi răspândi ideile lor în locul oelor a noastre.

Băgaţi de seamă ooncepţiunile de care sunt stăpânite 

astfel de direcţiuni: Nn îmbrăţişează creştinismul dogmatic 

ori cel ritual, pe oare vremurile veohi îl simţeau mai bine 

ca vremurile noastre, ci creştinismul mărginit la Biblie şi 

la înfăţişarea etică a lui. Nu trebuie să scăpăm din vedere 

că şi felul de a simţi şi a înţelege al vremii de azi e mai 

mult în direcţiunea aceasta.

Pentru noi, activitatea protivnioă lor e mai uşoară, dacă 

ne dăm seama de aceasta şi ne organizăm propaganda 

noastră ţinând seamă de năzuinţele lor. Şi în viaţa noastră 

cugetarea şi munca pentru viaţa morală trebuie să fie mai 

vie şi, de asemenea, întrebuinţarea Bibliei să fie m»j deasă.
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Ceiace face fala propagandistului, sa fie la noi bine lucrat, 

•tât ca munoă pentru Biblie, cât şi pentru viaţa morală, 

împreună ou concepţiunile noastre dogmatioe şi ou tradi* 

ţicnea rituală, vom avea o înzestrare mai bogată.

Părintelui M arin I. Popescu, Conţeşti, Dâmmboviţa.

Sf. Ta pui alternativa oă duhovnicul poate fi uneori în 

imprejurarea încurcată 1. de a t&inui păcatele pe care le 

*3â sau 2. de a le da pe faţă şi a încălca atunci taina 

spovedaniei.

Răspunsul meu este că această alternativă nu are fiinţă. 

Nu este tăinnire ceeace preotul a aflat ca duhovnio şi tace, 

fiindcă aceasta nu intră în cuprinsul legilor omeneşti de 

cârmuire a societăţilor. Aceasta e o sferă deosebită, sfera 

lucrării lui Dumnezeu în lume, şi asupra ei n’au nicio 

puttre legile omeneşti Trebuie să mărturisim însă că şi

ele au respect de această sferă şi nici nu încearcă a 

afla ascunsurile spovedaniilor. Ba încă ele merg mai de

parte. Ele consfinţesc un nobil prinoipiu: acel al secretului

profesional. In puterea acestuia, nimenea nn se gândeşte

sa apuce pe preotul care n’alr denunţa o crimă aflată la 

spovedanie. Datoria însă de a păstra acest secret noi o 

avem cu mult înainte de a pătrunde ea în cugetul legiui

torilor de azi şi de aceia ne pare bine că avem în ea o
4

biruinţă a unei practice care fiinţa de mai nainte în Bi

serică.

Chestiunea cu preotul dela Gogoşari, Vlaşca, e un 

caz foarte dureros. Toţi câţi vorbesc de aceasta sunt de 

părere că preotul a păcătuit greu dând pe faţă ceiaoe tre

buia ascuns în adânoul tainei. Orioe crimă o fi, n’o poţi 

da pe faţă. Poţi căuta măsuri pentru repararea ei* fără 

a d* nume.

Oare câţi din noi, care suntem duhovnici, n’am auzit 

mărturisiri de fapte grele! Şi către mine s’an spovedit unii 

cu fapte pe care codul penal le numeşte crime. Dar au 

rămas în cugetul meu.

Chestiunea este că ceiaoe s’a mărturisit în taina spove

daniei nu se mărturiseşte omului, ci lui Dnmnezeu. Nu 

spui am moliftă: „Uite şi icoana lui înaintea noastră 

este, şi eu numai cât sunt martor ca să mărturiseso înaintea 

lui câte-mi vei spune mie“?

Deci fiind aşa, preotul săvârşeşte el o nelegiuire, dacă 

încalcă peste drepturile lui Dumnezeu şi dă pe faţă cele 

aflate.

Ca omul să se spovedească, trebuie să aibă încrederea 

desăvârşită că el iese din condiţiunile omeneşti şi pămân

teşti şi vorbeşte către însărcinatul lui Dumnezeu pe pă

mânt. Dacă noi scoboram spovedania în treapta condiţi- 

unilor omeneşti, prin ameninţarea pedepselor omeneşti, atunoi 

desfiinţăm spovedania. In astfel de împrejurări, nimenea 

nu va mai veui să se spovedească.

Oamenii şi aşa nu vin uşor la spovedanie, oând n’au 

înorederea că au cui îşi deschide sufletul. In această pri

vinţă, pot vorbi din propria mea experienţă.

Venind la mine doi tineri oare doreau să se căsătorească 

şi care săvârşiseră păcate grele, pe care justiţia le pe

depseşte aspru, i-am întrebat cum de au răbdat ani de

zile până să vie să-şi uşureze sufletul, ch oamenii veneau 

din provincie... Şi mi-au făeut o mărturisire oare trebuie 

să fie o leoţie. Mi-au spus; «Să ne iertaţi, Părinte, dar 

din oraşul outare, de când a plecat preotul cutare, nu mai 

ai cui să te spovedeşti».

Auziţi? Ei aveau încredere într’un singur preot oh frica 

Domnului. Plecând acela de acolo, nu mai aveau încredere 

în niciunul di a preoţii oraşului. Şi este unul din oraşele 

mari ale Româncei.

Ce vrei? sufletul omenesc nu se deschide înaintea oricui*.

Aşa şi acum. Cazul povestit din Vlaşoa nu se poate să 

n’aibă un dureros răsunet între creştini. Dovada e şi scri

soarea Sfinţiei Tale, oă îmi ceri lămurire în urma unei 

discuţiuni pe care ai avut-o ou un credincios. Şi d. Victor 

Eftimiu a discutat cazul în „Luptau de zilele astea, (28 

Fevr. 1913) ou aprecieri rele pentru cine a făout denunţarea.

Chestiunea e elementară. In cercurile bisericeşti nu e 

îndoială în privinţa aceasta. Am vorbit cu P. S. Varto 

lontei şi a avut cuvinte de dezaprobare pentru preotul 

care a făcut fapta. Mi a spus că. Prea Sf. Sa s’a şi rostit 

în această privinţă în eparhie, întru cât a luat de misiunea 

unui preot, bun dealtfel, în alte privinţe, dar care păoă- 

tuise în laturea aceasta, Am vorbit apoi cu specialistul 

nostru de drept bisericesc, d. Dr. D. G. Boroianu, şi nici 

d-nia sa n’a avut altă părere. Mi-a spus oă Biserioa în legile

ei pedepseşte cu caterisirea ş
ouvânt, fiindcă cine face aşa desfiinţesză taina, prin îngro

zirea oamenilor de a mai vmi să se spovedească şi deci să 

se mai grijească de suflet pe calea aceasta.

Faptul este atât de grav, încât mulţi preoţi nu vor să-l

creadă şi spun că e peste putinţă. Se poate să fie ohiar

aşa. In ziar nu se dă numele preotului. O fi la mijloc o

informaţie greşită, cum se întâmplă destul de des. Dacă

însă lucrul e aşa, e foarte grav.

Iată acum ai lămurirea şi nu mai sta la îndoială dacă 

nu oumva cazi în greşală tăinuind. Tăinuieşte Dumnezeu 

nu eu, şi s’a isprăvit, că sunt lucrurile lui, nu ale mele...

Părintelui P etru  Chtrica. H iliţa , Iaşi.

Nici vorbă că nu-mi eşti necunoscut. Nu uit că am 

stat odată de vorbă împreună. Nu-ţi aduci aminte că 

te asemănam cu Păr. Cicerone dela Iaşi. Dar mai mult 

te cunosc după scris, fiindcă Sf. Ta stârneşti admira- 

ţiunea multora prin râvna pe care o arăţi ca scriitor, 

şi încă scriitor priceput. Sunteţi o seamă de preoţi ti

neri harnici, care cu adevărat meritaţi îmbrăţişaţi. Vă 

întâlnim numele în toate revistele. Bun tovarăş in a- 

ceastă privinţă îţi este Preotul C. Vartolomei.

Lucrările nu numai că le-am primit, ci le-am şi cer

cetat. Ai văzut în n-rul trecut.

Nu-mi iei în nume de rău, dacă cercetarea mea este 

o cernere amănunţită a întregului material şi dacă 

arât lucrurile aşa cum le-am găsit. Recensentul trebuie 

să fie un om care nu se joacă cu această chemare, 

şi de aceia mă silesc şi eu să zugrăvesc starea ade

vărată despre o carte pe care o citesc. Cred că o aşa 

recensie este o faptă conştiincioasă Eu mă uimesc de 

uşurătatea şi inexactitatea cu care se fac unele recensii
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între literaţi. De multe ori îmi vine să pun mâna pe 

condei şi să le arăt că-şi bat joc de această chemare. 

De câte ori n’am citit cărţi cu destule scăderi, pe care 

ie-am văzut apoi ridicate în slăvi! Mi-am zis că oa

menii aceia ori n’au citit cartea ori nu ştiu a face o 

recensie.

Precum vezi, eu nu fac aşa, ci arăt lucrurile aşa 

cum sunt şi cum trebuie să fie. Cu atât mai bine, dacă, 

după o aşa cercetare amănunţită, găsesc atâtea lucruri 

bune, cum am găsit la Sf. Ta. Dar dacă mai găsesc şi al

tele, care trebuie să fie mai bune, o spun din datoria 

de a arăta cum să se lucreze. După zeci de ani de 

muncă, nu-i aşa că am oarecare îndreptăţire de a da 

regulat cursul pieţii din literatura bisericească?

Fiind încredinţat că şi Sf. Ta judeci în felul acesta, 

cred că nu vei fi primit cu supărare cuvintele mele 

prin care notam într*un fel sau altul cuprinsul lucră

rilor Sfinţiei Tale.

Mici n'ar trebui să spun aceste lucruri, fiind de sine 

înţelese. Dar trăim într’o Lyme năbădăioasă, care nu 

ştie ce înseamnă a cugeta afrept, şi de aceia trebuie 

să-ţi dai îndreptăţirea pentru fiecare pas pe care-1 faci.

«

Părintelui A ure l T ăutu , exarh şi paroh în Şiret 

Bucovina.

O scurtă ştire dată de mine în n-rul pe Decembrie 

1922 al acestei reviste, despre tipărirea Vieţilor Sfinţi

lor de către d-nii M. Sadoveanu şi D. Pătrăşcanu, 

mi-a dat mijlocul să aflu despre lucrarea frumoasă a 

Sf. Voastre în aceiaşi brazdă de lucru. Am primit 12 

broşuri tipărite de Sf. Voastră şi cuprinzând vieţile 

multor sfinţi. Iată ce va să zică a nu avea la noi o 

temeinică lucrare de librărie! Tipărituri atât de trebuin

cioase şi atât de neştiute! Şi doar unele tipărite nu

mai acum câţiva ani: în 1918-1919-1920. Dacă revista 

aceasta n’o avea alte merite, mă bucur măcar de atâta, 

că aduce în ştirea preoţilor atâtea scrieri de care tre

buie să afle şi să se folosească în munca pastorală.

N’am putut citi toate broşurile pe care mi le-aţi tri

mes, dar m’am uitat prin ele, am citit pagini răzleţe 

şi, cu una cu alta, am văzut că aveţi o limbă destul 

de bună şi îngrijită, apropiată de înţelegerea poporu

lui. Cu toate acestea tot aţi lăsat să vă scape graiuri
«

de care trebuie să ne ferim cu totul când e vorba de

cărţi pentru popor. Să scriem limba de acum 100 de 
ani, limba înţeleasă de tot românismul, care nu poate

înţelege graiuri ca acela că împăratul a distins peSf. 
Gheorghe cu vrednicia de conte. De ce a distins şi nu

a dăruit cu, a împodobit De ce conte şi n’aţi căutat

un rang potrivit din vechea boierie românească? De ce

scrieţi şi martfr şi mucenic şi nu rămâneţi la mucenic ?

în sfârşit, nu intru în cercetarea cărţii, cu urmărirea 

amănunţită a tuturor acestora Arăt numai felul în care 

trebuie lucrat. D-nii Sadoveanu şi Pătrăşcanu aşa lu

crează. Limba lor, vă.-mărturisesc, mă robeşte prin fru-
«

museţea ei. Au atât meşteşug în mlădierea condeiului 

românesc, că te cuprinde jalea văzând cum această 

podoabă a trecut dela preoţi aiurea! A trece peste a

ceastă limbă de . o limpezime ca a izvorului şi a primi 

gra urile ticăloase ale foilor zilnice, mie mi se pare o 

nelegiuire, ceva ca o lepădare a dreptei credinţe pentru 

a mă închina la idoli.

De aceia, trasă odată cărarea în felul acesta, nu tre

buie s’o mai părăsim.

Tipăriturile Sfinţiei Voastre fără doar şi *poate tre

buiesc tipărite din nou. Veţi îndrepta limba ici şi colo 

şi vor folosi şi mai mult ca până acum. Dovadă că au
■

răspuns unei nevoi, este că s’au şi desfăcut iute şi nu 

le mai aveţi.

Dacă acum mă întrebaţi de chipul de a le tipări, 

iată ce vă răspund:

Este în chemarea Institutului biblic de a tace astfel 

de tipărituri. P. S. Episcop Nicodim dela Huşi, dele

gatul Sfântului Sinod la Institutul biblic, mă întreba 

deunăzi ce facem cu el, că sunt şi eu membru. 

I-am spus să-mi tipărească predicile mele că nu se mai 

găsesc şi mi se tot cer. Mi-a răspuns că noi, membrii 

Institutului, nu putem tipări. Deci iată atunci putinţa 

pentru alţii. Eu aş zice să faceţi cerere la Sf Sinod, 

pentru Institutul biblic şi să alăturaţi broşurile tipărite, 

Poate că se va ajunge la tipărirea lor din nou. Eu o 

doresc din toată inima.

Părintelui <7. Vrechie, Frătăuţii noi, Bucovina.

Sf. Voastră sunteţi al doilea preot din Bucovina pe 

care l-a răscolit ştirea cu Vieţile Sfinţilor de d-nii Sa-
4

doveanu şi Pătrăşcanu.

Dacă şi Sf. Voastră aţi lucrat în calea aceasta, pu

teţi lucra înainte, fiindcă ce fac cei doi scriitori nu în

lătură ce pot face alţii. Vieţile Sfinţilor sunt un mate

rial fără margini şi se pot scoate din ele pentrO nea

mul românesc şi zeci de volume.
t

D-nii Sadoveanu şi Pătrăşcanu s’au chibzuit să scoată

şase volume de câte 200-300 de pagini, de măsura

cărţilor de şcoală, cuprinzând vieţile unor sfinţi, nu

toate. Deci ei nu se gândesc să dea o nouă tipăritură

a vechilor Vieţi ale Sfinţilor, ci o lucrare de un soi

deosebit decât cele de până acum. Poate că lucrarea

să ajungă şi la 8 şi chiar la 10 volume. Dar aceasta

este abia o mână din sacul mare de Vieţi ale Sfinţilor,

aşa că Sfinţiile Voastre, care voiţi să mai lucraţi în

făgaşul acesta, aveţi berechet loc să mai lucraţi înainte

ce aţi început. Bine înţeles, ce-or lucra aceşti doi 
domni, o să fie un îmbold pentru alţii de a lucra mai

bine ca până acum, fiindcă e o mare deosebire între
*

felul cum scriu dumnealor şi telul cum s’a lucrat până 

azi.

Noi avem marele material al Vieţilor Sfinţilor, zăcând 

înaintea noastră, aşa zicând, ca materie primă. Trebuie 

să vie mâna meşterului să scoată la lumină toată po

doaba lor. Se înţelege, ele pot face treabă şi aşa cum 

le avem, cifm au mai şi făcut Dar fac o ispravă şi 

mai bună dacă li se mai dă un lustru.

Pe această cale au pornit-o cei doi scriitori.

Ei n’au luat toate Vieţile Sfinţilor la rând, ci au ales 

numai pe acele care se potrivesc mai bine pentru a
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scoate din ele mai mari mişcări sufleteşti.. Ei lucrează 

cu ochiul omului care caută podoaba măestriei, pen- 

truca lucirea frumuseţei acestor vieţi să fie cât mai or

bitoare pentru ochii noştri.

Mai este ceva: Vieţile Sfinţilor sunt un material care 

încă nu e pus în rânduială. Ochiul omului de carte 

găseşte nepotriviţi de fapte, precum oameni arătaţi ca 

trăind pe vremea cutăror frământări sau cutăror îm

păraţi, pe când multe din ele s’au petrecut, în vremuri, 

deosebite. De multe ori rămâi pe gânduri, pentrucă 

acelaş sfânt într’o carte e pus că a trăit într’o vreme 

iar în alta în altă vreme.
*  *

D. Pătrăşcanu e profesor de istorie şi bagă de seamă 

multe din acestea, pe care mi le-a şi arătat. Deci d-sa 

^crie Vieţile Sfinţilor punându-le în deplinătatea luminii 

istorice, aşa ca ele să fie şi mai bine întemeiate.

D-nia Sa a fost la mine acum câteva zile şi mi-a

Vă mărturisesc ca sunt

răşcanu are atâta înde-

citit cateva din Vieţile lucrat 

o minune de frumuseţă. D.

mânare de a scrie vechea limbă bisericească şi cu 

atîta mireazmă de grai neaoş românesc, încât nimic

mai mult ca aceasta nu mai Viu către inimamerge

românească. Să te duci cu una din acestea în mijlo

cul unui sat la o zi de Duminică, fie pe malul Nis

trului, fie în Banat, fie în spre Oradia-Mare, şi cred că

nu se poate să nu reverşi o duioşie fără seamăn care
i

cuprinde inima oricărui înţelegător de limba românească.

E mare unealtă limba, Părinte Urechie, şi o simţi 

bine când auzi bucăţi ca acestea ale d-lui Pătrăşcanu.
•  $

Bucata câştigă sută în sută prin frumuseţea învelişului 

în care e pusă. Aceste Vieţi ale Sfinţilor scânteiază cu 

atât mai bine acum, plămădite în felul acesta. Noi, care 

avem nevoie de cât mai măestrite unelte creştineşti, 

trebuie să alergăm să punem în mâna acestor oameni 

materialul pe care ei să-l poată plămădi cu îndemâna

rea lor minunată.

Material mult de Vieţile Sfinţilor n’au. Ce au, au de 

la mine. După ce am ascultat Viaţa celor şapte coconi 
din Efes, zidiţi de vii în peşteră pe vremea împăratului 

Deciu şi treziţi din nou la viaţă peste 200 de ani,

scrisa de d. Pătrăşcanu cu un condeiu neasemanat, 

care m’a mişcat adânc, — mi-am zis că este o datorie 

de preot de a ajuta pe aceşti bărbaţi să lucreze cât 

mai mult în felul acesta. Deci bucuros am pus la în

demâna d-lui Pătrăşcanu tot materialul pe care-1 aveam 

eu şi de care vă spun că am foarte mult. Numai să-l 

poată folosi pe tot. Că şi eu m’am bătut cu gândurile 

de a lucra în felul acesta. Dar până acum nu m’a în-
«

vrednicit Dumnezeu şi am rămas numai cu materialul

grămadă. El însă va folosi celor doi scriitori şi vor
l

putea face verificările istorice care cu greu se pot face
v*.

numai cu cât s’a tipărit în româneşte.

De aceia şi Sfinţiile Voastre, care aţi lucrat în latu- 

rea aceasta, trimeteţi celor doi scriitori din ce aţi putut

tipări. Şi Sf. Voastră şi Păr. Tăutu puteţi fi de folos 

în această privinţă. Adresa d-lui Sadoveanu n’o ştiu, 

dar pe a d-lui Pătrăşcanu v’o pot da: Bucureşti, Bu

levardul Maria 58. Tot «şa de bine însă le puteţi scrie 1

amândoi pe adresa: Viaţa Românească Bucureşti, Ca

lea Victoriei, fiindcă d. Pătrăşcanu e administratorul 

acestui aşezământ.

Acum, Părinte Urechie, rămâne mult loc slobod să 

daţi şi Sf. Voastră la lumină ce aţi lucrat, fiindcă 

ceiace fac numiţii scriitori e prea puţin faţă de ce ne 

trebuie nouă. Dacă vor scrie dumnealor 50-100 de 

bucăţi este încă puţin faţă de alte sute care se mai pot 

scrie.

Dar să băgaţi de seamă un lucru: Cine o mai scrie 

de acum înainte, o să fie judecat după măsura aces

tor doi scriitori. Dând ei izvodiri măiestre, cititorul o 

să aibă acum cu ce asemăna şi cântări alte broşuri 

cu Vieţile Sfinţilor şi o să zică: eh! sunt departe de 

ale lui Sadoveanu şi Pătrăşcanu! De aceia tot cel ce 

vrea să mai lucreze trebuie să cheltuiască mai multă 

grijă şi silinţă ca până acum. Lucraţi, dar lucraţi bine. 

Limba românească întrebuinţată trebuie să fie fără greş» 

Gândiţi-vă că trebuie să fiţi înţeleşi de toată români- 

mea, că astfel de scrieri sunt ca o şcoală şi că, deci,

nu trebuie sa întrebuinţeze feluri de scriere franţuzite 

dela Bucureşti ori nemţite dela Sfinţiile Voastre şi de 

peste munţi. Acestea trebuiesc alungate din astfel de 

lucrări, aşa ca să rămâie numai ce este mărgăritar cu-
%

rat românesc. Iată, mi-arunc ochii pe scrisoarea Sfin

ţiei Tale şi citesc: «opul meu devine superfluu»... Fără 

îndoială că de astfel de cuvinte aveţi să vă feriţi în 

Vieţile Sfinţilor. Pe româneşte sună mai bine „lucra

rea mea ajunge de prisos". Tot la Sf. Voastră găsesc 

rostirea pe care nici n’am mai întâlnit-o vreodată: 

scris în pur..., adică voiţi să ziceţi scris pe curat, nu 

e aşa?

Ei iată, fără să ştiu cum aţi lucrat Sf. Voastră, mă 

simt dator să vă spun că trebuie să vă priveghiaţi 

limba, dacă voiţi să faceţi lucrări bune. Cei din noile 

graniţe sunteţi mai primejduiţi ca noi să cădeţi în gra

iuri străine, şi de aceia trebuie să fiţi mai cu grijă. 

Cine are această grijă izbândeşte (Sf. Ta zici îi succede, 
la Bucureşti se zice reuşeşte; eu nu vreau să scriu 

nici una nici alta, ci scriu izbândeşte ori izbuteşte). 
Păr. Relif cu art. din n-rul trecut al revistei, ce româ

nească frumoasă a scris!

Să trec acum la alte chestiuni de care-mi scrieţi.

Art. despre învăţământul religiunii îl pot tipări, dacă 

e mai scurt decât cel pe care-1 am în păstrare. Se în

ţelege că e clipa când ar trebui scos la lumină şi acesta 

şi acela. Dar ce să fac, Părinte Urechie, dacă n’am loc! 

Pentru fiecare număr am slobode 20 de pagini ale re

vistei. Ce să pun în ele mai întâi ? Eu am teancuri cu 

care să ţin revista un an de zile,—nu ale mele, ci pri

mite de afară. Şi aceste 20 numai când n'am articole 

dela redactori Când îmi trimet redactorii, sunt dator 

să le pun pe ale lor. în n-rul pe Martie nici aceste 

20 nu mai sunt slobode, pentru că am articolele redac

torului din Basarabia şi a unuia din Transilvania. Deci 

iată că atâtea articole bune stau pe loc. De oarece,

insă îmi daţi voie să împart, in două art. pe care-1 am, 

înseamnă că am să-i pot fac* loc mai uşor. Să nu-mi
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luaţi nimenea în nume de rău întârzierea aceasta, dar 

e peste putinţa mea de a face altfel. Am articole foarte 

însemnate, chiar din Bucovina, dar vă rog numai pu> 

ţină răbdare şi le fac loc treptat

Părintelui D. Ciocârlan, Paroh în Răducăneni, 

Fâlciu.

Cartea mea Chemarea preotului se găseşte la librăria

Pavel Suru din Bucureşti, Calea Victoriei 85, cu preţul
i

de 4,50. Cartea e mai mare decât preţul. Dar fiind ti

părită de Cosa Şcoalelor, care nu caută câştigul, ca 

şi toate tipăriturile ei, se vinde cu preţuri mai mici 

decât cele de aceiaşi mărime din alte părţi. Deci e cu 

atât jnai uşor a o cumpăra.

Ar Mm. SCRIBAN

Fr. W. Forster, Importanţa social-morală şi 
social-pedagogică a cooperaţiai engleze, Tra

ducere de Preotul Petre Chiricuţă din Galaţi. Bucu

reşti 1922. Broşură cu tipar des, în formatul cărţilor 

de şcoală, 37 de pag. Preţul 6 lei.

Aurelio Palmieri, Per lo Studio dell’Europa
Orientale. Roma 1022. Broşură de format mare în 8. 

Extras din revista La Vita Italiana. 12 pag., fără 

arătare de preţ.

Dr. Const. Chiricescu, Calendar bisericesc or
todox pe toţi anii. Bucureşti 1923. Format mare în 

8, cuprinzând 200 de pagini, fără arătare de preţ. Se

poate procura la Tipografia cărţilor bisericeşti.
\

Străduinţi şi Jertfe în Via Domnului. Ploeşti 

1923. Broşură de 25 de pag. în formatul cărţilor de 

şcoală, formând nr. 1 din Biblioteca societăţii clerului 

prahovean „Caritatea*. Fără arătare de preţ.

Econ. I. C. Beldie, Dela Betleem la Betania. 
Istorisiri din viaţa Mântuitorului. Bârlad 1923. Bro

şură de 32 de pag., în format mic în 16. Preţul 2 lei.

Revista teologică, Sibiiu, Ianuarie 1923, cu arti

colele: Pasteur om credincios de Mitropolitul Nicolae; 

Studiul Pastoralei în Biserica românească de Arhim. 

Scriban; Caracterul bisericii anglicane, prelucrare de

I  Beleuţă; Cârmaciul vieţii de Diac. Gr. Cristescu; 

Pilde de Pr. M .; Biblioteca bunelor traduceri de N. 

Colan; Recensii despre cartea de predici Isus vă 

cheamă a Preotului Teodor Popescu dela biserica Cuibu 

cu barză din Bucureşti, — despre cartea die religiose 

Psyche des russischen Volkes.

Econ. L C. Beldie, Dela Betleem la Betania, Is

torisiri din viaţa Mântuitorului, nr. 3 din Biblioteca 

«Precista* din Galaţi. Bârlad 1923, Broşură în 16 de 

32 de pag, Preţul de 2 lei

Dr. Petru Barbu, Un cuvânt la reformarea în
văţământului religios. Broşură în 12 (formatul căr

ţilor de şcoală) de 32 de pag. Caransebeş 1922. Pre

ţul 5 lei.

N. lonescu-Jilava, V isul împlinii. Drama patriotică 

de 60 de pag. în formatul cărţilor de şcoală. Bucureşti 

1922. Preţul 5 lei.

V. Şesan, Contribufiuni privitoara la raportul 
dintra S lat şi Biserica ortodoxă în Constituţia cea 

nouă a României întregite. Extras din Glasul Bucovi

nei. Broşură în 12 de 8 pag. Cernăuţi 1923.

Cum mă pot mâniui. Traducere de D. Cornilescu. 

Broşură în 32, fără arătarea locului tipăririi, anului şi 

preţului.

5. Mehedinţi, Explicarea evangheliilor, carte pen

tru cl. II secundară. Bucureşti, editura „Viaţa românea

scă", preţul 19 lei.

Paul Neef, Die Adventistenbewegung und die 
dreiiache Engelsbotschait. Stettin, Licht-Welt-Ver- 

lag 1922, pr. 15 mărci.

Arhim. Scriban, Ermeneutica biblică ed- 2.

I. Mihâlcescu: Români ori llniti? Invederarea
*

purtării neromâneşti a vlădicilor români uniţi, cu 

prilejul serbărilor încoronării dela Alba Iu lia  a Maje- 

stăţilor Lor Regelui şi Reginei, în ziua de 15 Octom

brie 1922. Bucureşti. Tipografia Cărţilor Bisericeşti

1922. 22 pagini. Preţul 2 lei.

Preotul Petre Chiricuţă, Galaţi : Importanţa social- 
morală şi social-pedagogică a cooperaţiei en

gleze. Traducere din limba germană după pedagogul 

Fr W. Forster. Bucureşti. Tipografia profesională D. 1. 

Ioneşcu, Strada Câmpineanu No. 4. 1922. 37 pagini. 

Preţul 6 lei.

6. Dr. C. Breabăn : Starea In care se 
află astăzi preoţimea română din Bucovina.
Editura „Asociaţiei preoţilor ortodocşi români din ju 

deţul Câmpulungul Moldovei", 15 pagini. Preţul 10 leit

Este o expunere ou mult suflet a stării de plâns în care 

se află oierul Bucovinei de când i s’a luat o parte sau în

treg pământul ou care erau înzestrate bisericile, fără a i se 

da compensaţia materială echivalentă cu valoarea sau ou 

venitul pământului fi nu i s'a sporit salariul la fel ou al 

celorlalţi funcţionari ai statului.' Se propun şi măsurile de 

îndreptare.
«

7 . Preotul Angliei Constantinescu: în 
văţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură.
Testamentul Nou. Grupa L Culegeri dim Naşterea şi
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:opilăria lu i Iisus. Bucureşti. Tipografia Cărţilor bi

sericeşti. Preţul 10 lei*

E un mio album, oare coprinde 12 oărţi poştale ilus

trate, reprezentând soene eu privire la naşterea şi copilăria 

Mântuitorului, însoţite de texte lămuritoare şi edificatoare. 

Cărţile poştale se pot folosi pentru corespondenţă. Se vinde 

pentru sporirea fondului de construcţie a bisericii „Cu

rioasa Paraschiva“ din Brăila.

8. Preotul N. V. D .: Cinci cuvântări
bisericeşti de actualitate. Publicate de Aso-

:iaţia preoţilor din judeţul Tutova. Tipografia Lu- 

paşcu. Bârlad, 1923. 56 de pagini Preţul 5 lei.

Predicile se referă câte una la următoarele cinci ches

tiuni : Sfânta Scriptură, Sfânta Tr&diţiune, Ierarhia, Invo

carea sfinţilor şi Cu) tul icoanelor, au fond bogat şi sănătos 

şi pot fi citite cu folos de creştini şi chiar de preoţi şi 

Întrebuinţate pentru combaterea rătăcirilor adventiste şi 

baptiste.

Sofronie Episcopul, Luter Vţeaţa şi învăţătura sa.
î

Originile protestansismului. Bucureşti 1923, Broşură 

de 44 de pag. în formatul cărţilor de şcoală. Preţul 

25 de lei. In depozit la autor, str. Filaret 78 Bucureşti.

Preotul C. Gr. Vuiescu, Icoanele. Botoşani 1922. 

Broşură de 45 de pag. în format mic (16), nr. 16 din 

Biblioteca cercului pastoral Vărătec din Botoşani. 

Preţul 2 lei.

Inginer Aurelian lonescu, Băuturile igienice şi in 

scelaş volum: Dr. Legrain, Abstinenţă sau cum pă

tare, trad. de Aurelian lonescu. Bucureşti 1923. Bro

şură în format mic (16) de 48 de pag. Preţul 4 lei.

Fr. Thomas, Viaţa în Hristos, trad. de D. Corni- 

kscu. Bucureşti 1923. Broşură în format mic de 79 

de pag. Preţul 7 lei.

Calea M ântu irii lăm urită  prin scrisori. Bucu

reşti 1923, la Societatea evanghelică română, strada
V

Bursei 1. Preţul 7 lei. Broşură ca şi cea de mai sus,

de 98 de pag. Preţul 7 lei.

Trebuie să te întorci la  Dum nezeu? Bucureşti

1923. Broşură ca şi cea de mai sus, a Societăţii evan--

ghelice. 48 de pag. fără arătare de preţ.

Dr. R. A . Torreyt Este Iad? şi De ce zăboveşti? 

amândouă broşuri traduse de D. Coruilescu la Soc. 

evanghelică română. Fiecare de 15 pag., în format ca

şi cele de mai sus şi însemnate cu nr. 46 şi 47.

Dr. A. Frank, C ine este Iisus din Nazaret? 

revăzut de D . Cornilescu, Bucureşti 1923. Broşură de 

32 de pag., nr. 45 al Societăţii evanghelice române. 

Fără arătare de preţ.

Cum  râde Dracul de oameni. Bucureşti 1923.

nr, 50 în 15 pag. al aceleiaş Societăţi. Fără arătare 

âe preţ.
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MULŢĂMIRI
*

I. P. S. Prezident al Sfântului Sinod mulţămeşte 

viu, în ştirea tuturor,' Cucernicului Preot N. Porumb 

din Craiova pentru inimoasa sa danie de 2000 de lei 

făcută Institutului Biblic.
«

Această faptă este o podoabă pentru celce a săvârşit-o 

şt stă înainte ca pildă şi altora de a veni în ajutorul 

Institutului Biblic.

S f Mitropolie a Ungrovlahiei mulţămeşte, în ştirea 

tuturor, creştinilor mai jos însemnaţi, pentru daniile 

de bani făcute bisericii Spirea Nouă din Bucureşti, ca 

să fie dreasă din temelie:

1. D-nei Elena Roşulescut care a dărut 60,000 de 

lei; 2. Fraţilor Constantin Ştefan ş\ Nicolae Dumitrescu 

Plavan — 60,000 de lei; 3. d-lui Niţă Marinescu —• 

26,000 de lei; 4. d-nei Sultana Nicolaide — 20,000 de 

lei; 5. d-lui Spirea lonescu — 10,000 de lei; 6. d-lor 

Alexandru Comănescu şi Vasile Stoenescu. — 8000 

de lei.

Dumnezeu să învrednicească de toate darurile aceste 

suflete credincioase, care ne amintesc de faptele dom

nitorilor şi boierilor noştri de altădată în această cu

cernică ţară.

Sf. Episcopie a Buzăului aduoe calde mulţămiri Pre

oţilor parohi şi d lor epitropi dela bisericile Sf. Nicolae, 

Broşteni şi Neguţători din oraşul Buzău, pentru dragos

tea oe au avut-o de a veni în ajutorul bisericii din satul

Malurile, jud. Râmnicul-Sărat. In adevăr, satnl acesta a 

fost tocmai în ţinutul unde oştirile vrăjmaşe s’au frământat

uit între 1916-1918, fiind numai la 3 kilometri, de 

Şiret, unde ferbea puterea războiului crîncen. Din această 

pricină, biserica din Malurile a fost pustiită ou totul. Dar 

mnlţămită preoţilor şi epitopilor din parohiile pomenite din 

oraşul Buzău, această biserică a fost aoum înzestrată din 

nou ou lucrurile trebuincioase slujbei Domnnlui, întru oât 

bisericile amintite au dăruit ce aveau de prisos sau scose

seră din întrebuinţare.

Astfel, dela bis. S f Nicolae s'au dăruit: 13 str&ni, 2 

uşe mărginaşe, un antimis, un molitfelnio, un disoos, o ste

luţă, o cruce de metal şi un sfeşnic de alamă*

Dela bis. Broşteni: un epitaf, o sfită, un stihar, 2 epi- 

trahile, un rând de acopereminte pentru sfintele vase, o 

oingătoare, o cutie, pentru păstrarea Sfintelor. 5 icoane mari, 

4 icoane mici ale praznicelor} 4 oandele, un liturghier, o 

păreche de cununii, un ibrioel pentru căldură, şi 10 străni.

Dela bis. Neguţătorii 1 potir, 1 sfită, 2 rucaviţe, o 

strană, pentru slujba cântăreţilor (analoghion), un steag şi 

un sfeşnic de purtat.

Pomenire deosebită facem mai cu seamă de Păr. Iordan 

T. Pop escii dela bis. Sf Nicolae din Buzău, oare şi a dat 

toata silinţa pentru dobândirea tuturor luorurilor pomenite 

mai sus şi a înzestrat biserica din Mălureni.

Asemenea pomenim ou mari mulţămiri şi rugăciuni că

tre Dumnezeu de familiile :

Atanasie N. Ralea, pentru 12 minee, dăruita acelei bi-

II
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serici: Dimitrie Staiu, pentru un apostol, un penticostar. 

rânduiala prosoomidiei şi o perdea de catifea pentru uşile 

împărăteşti ; Teodor Şerban, un tipic şi un eatavasier ; 

Petrea Dumitrescu, o cazanie şi ceaslovul cel mare; Ioan 

Negoescu, un octoih mare ; Gheorghe Solea, (dela C.F.R.), 

pentru cartea cu slujba Sfintelor Patimi; costul* a 4 evan- 

ghelişti şi 4 pahare pentru candele ; Preotul Iordan Te

odor Popescu, pentrucă a dăruit o evanghelie, o psaltire, 

o panihidă, 2 prohoade ou slujba înmormântării Domnului 

şi o oopie de metal, toate cărţile fiind frumos legate în 

piele şi pânză ; Nicolăe Şerbâmscu, (Gârlaşi) pentru un 

acoperemînt de Sf. Masă, frumos lucrat ; Stoian Lupu, 

(C- F. R.) pentrn 2 mese de lemn, o perdea la icoane, o 

candelă şi un sfeşnic de alamă; Petre Gr. Deşliu, un i- 

conosţas şi o icoană cu 2 feţe pentru iconostas; Gheorghe 

Leonte, o strană pentru cărţi la cîntăreţi şi un kilog. de 

lumânări; Dumitru Bilea, o cristelniţă ; Ni cu Covlescu, 
un analog pentru evanghelie; Ştefan Constantiuescu şi 

Nicolae Găioca, un dulap pentru cărţi şi veşminte şi o 

perdea la icoane; Ghiţă Dumitrescu, un acpperemânt la 

iconostas; apoi pomenim de d-şoarele Elena şi Polixenia 

Panciu, pentru un acoperemînt la analogul evangheliei şi 

altul mai mic ; Maria D-tru Valeu, pentru un acopere

mînt la proscomidie şi un şervet; d. Gheorghe Scutaru, 

(C. F. R.), pentru 272 kilog. de lumânări; Paraschiva 

Coman, un scaun şi un acoperemînt ousut la iconostas ; 

Petre Gh. Dumitrescu, nn şervet perdea, pentru icoane1; 

Stanciu focaru (C. F. R.), o cruce de lemn frumos lu

crată pentru Sf. Masă; M aria Gh. Diaconescu, un şer- 

v tt; Petrache Toma, o fsţă de masă ; Spiridon Contiu, 

un scaun îmbrăcat (jilţ; ; Ştefan Rusim , 2 şervete; Pro-

iosinghelul Valeriân de la parohia Zilişteancaf Buzău, o 

cădelniţă nouă.

Asemenea, aceiaşi St. Episcopie a Buzăului, mulţămeşte 

cu căldură creştinilor mai jos însemnaţi, pentrucă au aju

tat ou bani parohia din comuna Popeşti, Râmnicul-Sărat, 

şi anume d-lor:

1. Creaţă Manolache Postolache din Popeşti, pentru 

un rînd întreg de Sf. Vase, preţuind 1200 lei, o cădelniţă 

1000 de lei, o cruce 800 lei, dăruite bisericii filiale S f

îm păraţi din Poiana;

2. Ion Bogdan, care a dăruit 1000 de lei pentru cum

părare de vesminte;

3. Ntca N. Bratosin, fiindoă a dăruit 500 lei tot pen

tru biserica din Poiana ; 4. Tăchiţă Anton Dragomirescu 

pentru icoana Sfîntului Dumitru în lucrătură mare, cu îm

prejmuirea ei zugrăvită în Bucureşti şi împodobită cu can

delă mare şi frumoasă, în preţ de 2000 de lei, pentru bi

serica filială Sf. Voivozi din Runcu, R.-Sărat.
✓

Asemenea, aceiaşi" Sf. Episcopie mulţămeşte în ştirea tu

turor 1. d-lor Bercovici, bancheri în Bucureşti, str. Lipscani

12 şi proprietari ai moşiei Gulianca, R Sărat, pentrucă au 

dăruit bisericii parohiale un olopot de 59 de kilogr. şi 2. 

d-lui Dimitrie T. Ionaşcu, negustor în Brăila, str. Vic

toriei 90, pentrucă a dăruit bisericii filiale din Ariciu, R- 

Sărat icoana Sftntuhu Dumitru ou sfeşnic şi candelă,

Pe toţi să-i ocrotească Dumnezeu şi să-i aibă în sf. Sa pază I

Epitropia parohiei Sfinţii Voevozi din Târgul Urlaţi, 

Prahova, aduce cele mai vii mulţămiri d-nei şi d-lui

V. Chiroiu pentru dania unui rând nou de odăjdii; 

d-lui Vasile N. Ştefănescu pentru dania unui clopot 

de 350 de kgr, în amintirea părinţilor săi — şi tuturor 

enoriaşilor care au pus mână dela mână pentru cum

părarea altor două clopote, unul în greutate de 440 de 

kgr. şi altul de 175, care toate au fost dăruite bisericii 

Sf. Voevozi din Urlaţi.

Dumnezeu să-i numere cu cei plăcuţi ai S ă i!

Sf. Mitropolie a Moldovei şi Sucevei aduce vii mul1 

ţămiri, în ştirea tuturor, d-lui Nicolae JLeţ enoriaş din 

parohia Hangu jud. Neamţu, care a binevoit să dăru

iască bisericii parohiale un rând de veşminte preoţeşti, 

preţuind 7.000 de lei, şi o cruce de 500 de lei. 

Dumnezeu să-l numere cu aleşii Săi!

Epitropia parohiei Sf. Nicolae- Clocociov din Slatina, 

Olt aduce vii mulţămiri d-lui Gheorghe Nicolescu-Picheru 

din Bucureşti pentru dania sa făcută acelei biserici, 

cuprinzând: un potir, o copie şi o cruce, toate preţuind 

1280 de lei,

Dumnezeu să-l aibă în sfânta Sa pază !

Parohia Suhoverca din Bucovina, prin parohul său, 

Păr. Victor de Racoce, aduce, vii mulţămiri gospodari

lor Eustafie Andronec şi soţiei sale Maria şi lui 

Gheorghe Andronec cu soţia sa Varvara din numita 

parohie, pentru adevărat creştinească lor faptă de a fi 

dăruit bisericii Sfinţii Trei Ierarhi din acea comună 

un clopot cumpărat în Bucureşti la d. N. Spireanu cu 

preţul de 8000 de lei.

Dumnezeu să-i aibă pe toţi în sfânta Sa pază!

Epitropia şi comitetul pentru zidirea din nou a bi

sericii Sfântul Dimitrie din Gigheray Dolj, aduce fer- 

binţi mulţămiri creştinilor mai jos însemnaţi care au 

făcut numitei biserici următoarele danii:

Domnului Marin Petrescu, pescar în Craiova, fiul 

ţăranului Petre Rădulescu din Gighera, împreună cu 

soţia sa Maria şi cu mama sa Ioana P. Rădulescu au 

dăruit suma de lei 10 000 fiind trecuţi în Cartea de 

Aur a bisericii ca primi etitori;

D-lui Marin Petrescu cu soţia sa au dăruit acestei 

biserici un rând de vesminte deplin preţuind lei 3000;

Domnului Costică Oprescu, cu soţia sa Elena, func

ţionar la Căile Ferate din Bucureşti, fiul ţaranului Oprea 

Tuţu din Ghighera, au dăruit suma de lei 500;

Domnului Mihail Petrişor, pescar din Corabia, fiul 

ţăranului Petre Gh. Petrişor din Bistreţi-Do)}, cu soţia 

sa Policseniay au dăruit suma de lei 200 pentru care

Dumnezeu să-i încarce de veşnicile Sale bunătăţi!

)XA ROMÂNA
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SPRE ŞTI INŢĂ

Comitetul redactor al revistei BISE R ICA  O R T O D O X A  R O M ÂN A se compune din 
I. P. S. Mitropolit Primat Dr. Miron Cristea, Preşedinte de onoare; P. S. Episcop 
Vartolomeiu, director; Prof. Dr. Ioan Mihălcescu, prim-redactor / Arhim. Scriban, secretar 
de redacţie; Dr. Ioan Lupaş, Dr. Nicolae Popescu, Dr. St. Cioroianu, Iconom Serghif 
Bej an, d. St. Berechet şi Dr. Gh. Ciuhandu membri.

Se primesc spre publicare şi articole dela alte persoane decât dela Comitetul redac
tor, în conditiunile următoare:> - )

Articolele originale se vor plăti cu i ooo de lei coala în formatul de faţă al revistei 
traducerile şi recensiunile 800 de lei, cronicile şi răspunsurile 600 de lei.

Articolele care au fost publicate mai întăi aiurea şi care se vor reproduce pentri; 
însemnătatea lor şi de această revistă, nu se plătesc.

Toate articolele trebuiesc scrise citeţ şi fără «va urma».
Orice corespondenţă privitoare la redacţie se va trimete pe adresa secretarului de re 

dacţie Arhim. Scriban, Bucureşti, str. Cernica 3, sau pe a primului-redactor: Prof. 1 
Mihălcescu, Bucureşti, Aleea Rignault 5.

Pentru tot ce priveşte administraţiunea revistei, interesaţii se vor adresa secretarulu 
administrativ al revistei, d. D. Sireteanu, Bucureşti, localul Sfântului Sinod, la biserica Antim

Revista se trimete tuturor parohiilor, ca şi în trecut. Persoanele particulare care v o t  

voi să li se trimeată trebuie să se adreseze administraţiunii.

A B O N A M E N T U L

1 a n ............................. 100 lei. Pentru străinătate, se adaugă transportul
1 n u m ăr.......................10 lei. I

c

Abonamentele particulare se trimet secretarului administrativ (vezi mai sus). Parohiile 
vor fi încasate prin Ministerul Cultelor însuşi.
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Reorganizarea Centrelor noastre Ierarhice şi Unificarea bisericească
I. De ce vrem Reorganizarea?

Asistăm de câţiva ani la preparativele, neîn

cununate încă de rezultatul îndeobşte dorit, al 

Unificării administrative a Bisericii Ortodoxe 

Române din România întregită. Şi cu cât va 

adânci cineva problema Unificării, cu atât mai 

mult va trebui să se convingă, nu într’atâta de 

existenţa unei anumite dificulta* de natură teh-
%

nică, ci mai mult de o necesitate, mult mai 

profundă şi mai arzătoare, a unei refaceri, prin 

revizuirea radicală şi complectărea conform a 

aparatului, prin care transpiră viaţa Bisericii 

noastre întregi.
%

Durere, această necesitate, nu prea se vede 

sâ fie întrezărită —»şi mai puţin cuprinsă în 

studii temeinice, — din partea celor mai mulţi, 

cari se pasionează de problema unei rapide Uni

ficări administrative bisericeşti. Şi astfel, asistăm 

Ia durerosul fenomen de o problematică valoare, 

câ pentru înfăptuirea Unificării bisericeşti se au 

In vedere, nu într’atâta chestiunea d l esenţă a 

anei refaceri, pe cât mai ales formele actuale 

de unificări ale Constituţiilor şi felurilor deosebi- 

:oare de administraţie bisericească, cari variază 

dela provinţă la provinţă, după condiţiile secu

lare, între cari a trebuit să trăiască până acum 

singuraticele Biserici particulare româneşti.

Dar nu unificarea formelor vieţii bisericeşti 

rrebue să fie problema de frunte, care sâ pa

sioneze, ci ideia unei restaurări a întregului 

ustru sistem bisericesc, dincoace cât şi dincolo 

Carpaţi, spre a puteâ răspunde el la adevă

rata misiune a Bisericii în sinul Neamului nostru, 

acom şi în viitor.

Din complexul chestiunilor de această natură, 

mi-am ales să înfăţişez una, pe cea mai deseamă, 

care este: reorganizarea Centrelor noastre ierar- 

ice  în vederea unei norocoase soluţionări a 

î-^:ficârii administrative bisericeşti.
*

* *

Oricare ar fi — acum sau în viitor — for- 

mele Constituţiei şi ale Administraţiei bisericeşti, 

un adevăr indiscutabil, tot pe atât de vechiu 

ca Biserica creştină, este: că viaţa bisericească 

a stat, în desvoltarea sa, în cea mai strânsă atâr- 

nare de condiţiile de desvoltare şi de tuncţionare 

ale vieţii din centrele ierarhice.

Cele dintâi comunităţi creştine au fost acelea, 

pe cari le-a înfiinţat, prin deosebite centre mai 

de seamă, înşişi Apostolii, şi, după ei, succesorii 

lor în Apostolat: Episcopii. împrejurimile atâtor 

centre s’au ataşat d’abia succesiv şi au fost 

prevăzute în cele sufleteşti de delegaţi perma

nenţi, din centru, ai Apostolilor, respective ai 

Episcopilor. Şi când în provinţă existau credin

cioşi mai mulţi, li s’au delegat, în mod stabil, 

presbiteri şi diaconi, mai apoi şi horepiscopi, 

în rosturi asămănătoare cu cele ale protopopilor 

din zilele noastre.

In măsura, în care se desvolta Biserica şi 

trebuinţele ei mai cu seamă in centrele ierarhice, 

în aceeiaşi măsură s’a sporit şi personalul aju

tător al Episcopilor, nu numai în provinţă, ci, 

mai ales, în locurile lor de scaune, şi s’a dat 

fiinţă organizaţiei catedrale, din jurul Episcopi-
>

lor.

Linia de desvoltare a organismtdui bisericesc, 

aşa dar, a plecat d /ifl SUS9 şi şi-a găsit con

cretizarea intrun aparat administrativ, în orga

nizaţia catedrală, desvoltată mai ales în veacu- 

rile de mai apoi, având o întreită misiune: de 

a predică cuvântul, de a săvârşi cele sfinte şi 

de a guvernă (în senzul administrativ, redus în 

zilele noastre) Biserica, ca instituţiune, şi de a-i 

păstori pe credincioşi.

Câtă vreme organizaţia şi administraţia biseri

cească s’au scurs în cadrele acestei intreite 

misiuni, căreia i s’au adăogat dela început chiar 

o seamă de instituţiuni filantropice şi s’au creiat 

şi organe de control asupra administraţiei biseri
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ceşti întregi, Biserica s’a putut achită cu sfinţenie 

şi demnitate de îndatoririle sale.
pripită a statutului organic (1868) şi nici de 

atunci încoaci, dar astăzi îl simţim, drept urmare

Şi aş îndrăzni s’o mărturisesc, că şi astăzi, a esperienţelor noastre de viaţă bisericească, ca

şi mai ales astăzi, când ni căutăm noui orientări 

în ce priveşte organizarea unitară bişericească» 

cu gând de a atrage între forurile Constituţiei 

bisericeşti unitare şi poporul credincios (ceea 

ce la noi, în Ardeal, s’a şi făcut prin Statutul 

organic), — reorganizarea Centrelor ierarhice,

în

)

deplin acord cu misiunea şi cu tradiţiile 

Bisericii, este o necesitate absolută. Da, pentrucă 

ori cari vor fi condiţiile acelei Constituţii biseri

ceşti nouă în ceea ce priveşte colaborarea con

stituţională din partea credincioşilor, ea, totuşi, 

nu va putea avea pretenţia de a «constituţio- 

nalizâ» şi pe acele îndatoriri şi acţiuni de ordin 

spiritual-moral, cari revin excluziv în atribuţia 

membrilor Ierarhiei şi erau satisfăcute prin or

ganizaţia centrelor ierarhice de odinioară.

Şi astfel ar fi ca, alăturea de lucrările de natură 

administrativă, (chivernisirea averilor bisericeşti 

aşezămintelor culturale şi filantropice, etc.) în cari 

se va primi bucuros şi concursul creştinilor în 

cadrele organelor constituţionale nouă — prin 

desvoltarea organismului din centrele ierarhice 

să i-se deie şi Ierarhici posibilitatea unui mai 

intenziv apostolat in ceeace priveşte predicarea 

cuvântului, păstorirea sulletească a credinicioşi- 

lor, etc.

Noi, cei din mitropolia ardeleană, cari ni avem 

o Constituţie nouă în cele administrative şi ni- 

am inactivat-o până în păturile de jos ale Bi-

am făcut numai u i j  lucru de jumătate 

şi unilateral. Am «constituţionalizat», ca să zi

cem aşa, viaţa administrativă bisericească sub 

raporturile ei exterioare; ni-am reconstruit şi

Centrele ierarhice în ceeace priveşte laturea 

administrativă a vieţii bisericeşti, dar am între- 

lăsat de a da aceloraşi Centre şi o organizaţie 

în ceeace priveşte acţiunile şi neocupaţiile de 

ordin spiritual, canonic şi pastoral.

De aceea, la noi în Ardeal, de când avem 

Statutul organic, ducem o viaţă aproape numai

sericii

administrativă şi gospodărească, şi ar fi cea

mai mare nenorocire dacă azi, la răscrucile vre

murilor când ne pasionează problemele Unificării 

bisericeşti, am intrelăsa de a creâ, pentru în

treaga Biserică Româncască, acel echilibru moral 
în organizaţia unitară bisericească, pe care noi, 
cei din Ardeal, nu l-am găsit nici la croirea

o absolută nevoie.

Pentru o mai bună înţelegere a esperienţelor 

Bisericii ort. din Ardeal, cât şi a tradiţiei biseri

ceşti ce s’a cam întunecat la Români peste tot 

în ce priveşte organizarea Centrelor ierarhice, — 

dar mai ales pentru a puteâ scoate concluziunile

necesare, vom face o reprivire în trecut şi a-

supra condiţiilor actuale de organizaţie a acelor 

Centre.

II. Cenireie ierarhice în vechia Biserica
»

grecească, şi câteva glose.
t

Biserica ort. din Imperiul Bizantin, care serviâ 

de cinozură şi pentru organizarea tuturor ce

lorlalte Biserici ortodoxe particulare, ni şi îmbie 

un complect model de organizarea Centrelor 

ierarhice. Organizarea oficiilor din Centrele ier

arhice ni este, bine cunoscută, mai ales din mo

nografia lui Dr. Jos. Zhishman : Die Synoden

und die Episkopalămter in der morgenlăndischen

Kirche. Wien, 1867.

Oficialii din Centrele ierarhice, cari aveau să 

ajute Episcopului în administrarea tuturor acţi

unilor bisericeşti, erau împărţiţi în douăChoruri: 

cel drept şi cel stâng, grupaţi în pentade, după 

Importanţa oficiilor ce le îndeplineau.

In chorul drept erau 16 dignitari superiori, 

având şi trei ajutori lângă sine; şi mai erau şi 

2 dignităţi inferioare. Aceştia aveau de a în

deplini funcţiuni, nu numai administrative (cum 

le concepem noi cei de azi, într’un senz mai 

restrâns), ci şi funcţiuni de învăţământ religios: 

Predicarea sistematică şi explicarea sfintelor

Scripturi. Iar chorul stâng era rezervat pen

tru ceice indeplineau oficiile Catedralei (8 ser

vicii primare şi 4 ajutori), 4 servicii ale cance

lariei episcopale, 2 servicii de caritate, urmându-
t

le vr’o 16 psalţi şi anagnoşti (cântăreţii şi lec

torii catedralei).

Prin urmare organizaţia catedrală a Centrelor

— acolo, unde ajungeauierarhice de odinioară — 

şi mijloacele materiale ca de ex. la Constanti-

nopol numără peste 50 de oficii; iar când

agendele nu erau aşa de complexe ori nu a- 

jungeau mijloacele materiale, două sau chiar 

mai multe oficii din Centrele ierarhice erau atri

buite aceleiaşi persoane.



REORGANIZAREA CENTRELOR IERARHICE 403

Reţinem însă, din toate aceastea teza, că

i i  ei a de administraţie bisericească pe acele vre

muri nu eră atât de îngustă, ca azi. Atunci 

ia noţiunea de administraţie bisericească apar- 

ţineâ de ex. şi predicarea cuvântului, şi când 

episcopul nu ajungea s’o facă, după cum i-o 

cer canoanele sub ameninţare de grea pedeapsă,

— numită catedrală tocmai în vederea catedrei 

sale de suprem învăţător! — avea un înlocuitor 

stabil, pe hartofilaxul, care erâ cel mai iscusit 

şi avea loc de şedere în Biserică imediat după 

Episcopul. Şi tot în serviciul acesta didactic, 

catedrala mai avea, între dignitarii de frunte ai 

Episcopului, pe un Dascăl al Bisericii, cu câte- 

un explicator al Evangheliei, al Apostolului, al 

Psaltirei, cărora li-se î^lăogâ şi un predicator, 

sistematic cum am zice în limbajul de azi, care 

sâ ţină predici după toate regulele retoricei. Şi 

să mai adâogăm aci şi pe catihetul catedralei, 

care faceâ instrucţiunea religioasă a celor ce se

convertiau.
«

In aceste cadre ni-se înfăţişează împlinirea 

misiunei didactice a catedralelor de odinioară, când 

această misiune făceâ parte din problemele zil

nice ale regimului eparhial.

* Astăzi — întreb eu — oare câte din Epis

copiile noastre româneşti au păstrat, întreagă, 

cel puţin icteia acestei misiuni şi să-i deie espresie 

prin a avea cel puţin un singur predicator ca- 

tedral ?

Organizaţia catedrală din acele vremuri, pe 

lângă că cuprindea în cadrele sale serviciile 

ajutătoare Episcopului la realizarea întreitei sale 

misiuni de învăţător, Arhiereu şi de cârmuirea 

eparhiei sale, mai aveâ şi organe proprii pentru 

serviciile religioase ale bisericilor catedrale: pro- 

topresbiterul catedralei, un al doilea preot, un 

exarh, un arhon cu 4 ajutoare, un periodevt 

care vizita bisericile dela sate. — întreb: In 

organizaţia actuală a catedralelor noastre de 

azi, ce avem din toate aceste oficii ?

Xu avem, de ex., noi, Ardelenii, nici măcar 

catedrale cu această excluzivă meniţiune, deoare

ce ni-au lipsit până de curând mijloacele mate

riale, de a ni-le zidi şi de a sistemizâ şi dotă 

siujitori proprii pentru catedrale, pe cari să i fi

patut aduce în tradiţionala legătură cu organi-
\

xaţia centrală a eparhiei. Şi împrejurarea aceasta 

iMcă a contribuit la îngustarea concepţiei noastre

despre administraţia bisericească, reducându o 

numai la învârtirea actelor şi scrisorilor de re

gim administrativ al eparhiei.

Concepţia aceasta, îngustă, trebue s’o lărgim 

în vederea creării unei organizaţii bisericeşti 

unitare, din care să nu lipsească la nici un caz 

organizarea predicării cuvântului şi organizarea 

potrivită a Catedralelor în legătură cu viaţa de 

regim eparhial, ca astfel înseşi Centrele noastre 

ierarhice să servească drept model pentru pro- 

vinţă în ceeace priveşte slujirea cuvântului şi 

săvârşirea celor Sfinte.

Ar duce prea departe vorba, dacă am cautâ 

să localizăm fie şi numai serviciile mai impor

tante din vechia organizaţie catedrală. De aceea, 

ne restrângem aci să mai facem o constătare 

numai la misiunea filantropică, pe care o găsim 

încadrată în organizaţia catedrală veche.

In chorul drept, între dignitarii de frunte, în 

pentada primă, erâ şi protecdicul, care dădeâ 

mână de ajutor Episcopului să-şi apere credin

cioşii de silniciile ce le veniau din afară. Protec

dicul erâ un fel de advocat al săracilor. — Iar 

în chorul stâng, pe o treaptă cu oficialii sau 

slujitorii catedralei şi cu oficialii cancelariei epis- 

copeşti, erau şi alţi doi angajaţi în serviciul 

filantropic, aşa numiţi advocaţi sau defensori 

înferiori, cari aveau să iee în primire cererile, 

prin care se cerea intervenirea Episcopului pe‘n- 

tru fiii săi duhovniceşti la autorităţile politice.

In senz şi mai propriu filantropic, avem să 

privim funcţiunea de ocrotitor al orfanilor şi 

ceea de împărţitor al milosteniilor. Cel dintâi 

erâ şi conducătorul institutelor orfanotrofice.

Organizaţia veche catedrală, cum se vede şi 

numai din aceasta expunere sumară, exhauriâ 

întreagă misiunea didactică şi sfinţitoare a Bi

sericii şi păstră intactă idei a de unitate a vieţii 

şi administraţiei bisericeşti; — iăeie care trebue 

să fie reîntronaiă în concepţiile şi în lucrările 

pentru crearea unei noi organizaţii unitare în Bi

serica Românească.

In interesul de a se asigura bunul mers al 

întregii vieţi bisericeşti, erâ inactivat şi un a- 

numit serviciu de control, nu numai pentru pro- 

vinţă, ci şi pentru Centrele ierarhice.

Sachelariul înspecţionâ averile mănăstireşti de 

bărbaţi şi viaţa internă a atâtor mănăstiri şi 

dicta şi pedepse mai mici, când se cereâ. Sa-
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cheliul, care împreună cu Sachelariul făcea parte 

din pentada primă a Chorului drept, avea ace

leaşi atribuţii cu privire la mănăstirile de femei.

Chartofilaxul din aceeiaşi pentadă supraveghia 

conduita morală şi oficioasă a tuturor preoţilor. 

Iar exarhul catedralei, din chorul stâng, vizita 

eparhia, la anumite prilejuri, din mandatul epis

copului. Exarhii catedralelor patriarhale şi mitro

politane aveau şi mai mari drepturi: chiar de 

a-i controlâ pe episcopi şi feliul de administrare 

al eparhiilor lor.

La prima vedere s’ar păreâ, că din vechia 

organizaţie — în raport, mai ales, cu trebuinţele

zilelor noastre — a lipsit Păstorirea sufletească 

în senz propriu.

Aceasta însă este numai o aparenţă. Păsto

rirea încă a existat şi a fost satisfăcută, nu în

să după metoaclele moderne. Alipirea sufletească, 

mai mare de cât azi, a credincioşilor cătră cele 

Sfinte şi satisfacerea învăţământului religios de pe 

amvoane, apoi exerciarea unei discipline anumite 

faţă de refractari — de ex. oprirea dela pri

mirea celor sfinte sau şi croirea unor anumite 

pedepse bisericeşti ş. a., erau tot atâtea mij

loace şi de Păstorire.

Iată, de pildă, ce ne mai învaţă studirea 

vechei organizaţii catedrale.

Chartofilaxul de odinioară avea, de ex., şi 

îndatorirea, ca pe ceice vor să se căsătorească, 

să-i examineze, dacă ştiu rugăciunile şi cunosc 

sfintele Tanie, ori nu. Ceice corăspundeau, pri

meau dela dânsul un bilet de legitimaţie sau 

licenţă de cununie, spre a se justifica înnaintea 

preotului cununător; iar ceice nu corăspundeau, 

erau refuzaţi.

Nu ştiu, dacă în alte părţi ale Bisericii ro

mâneşti sunt în uz, ori ba, asemenea legitimaţii. 

In Biserica noastră din Ardeal însă, unde n’am 

avut în trecut o complectă şi temeinică organi

zaţie bisericească, asemenea legitimăţii le dădeau 

protopopii, pe lângă oarecare taxă, care făcea 

parte din beneficiul lor. Cu vremea s’a întunecat
I

cu desăvârşire noţiunea acestui lucru — au în- 

cetat aceste examinări religioase ale nupturienţi- 

lor — şi biletele de acest fel s’au micşorat până 

la importanţa unei formalităţi goale şi figurează 

numai sub titlul de răscumpărare de cătră fostul 

stat ungur a unui beneficiu protopopesc, care 

a încetat atunci, când s’a introdus «căsătoria

civilă» şi s'a scos din uz şi reminiscenţa din 

urmă a unui mijloc din vechia Pastorală.

Avem deci, în vechia organizaţie catedrală,

fundamentul organic trebuincios şi pentru orga

nizarea vieţii pastorale, care e mai necesară, 

de cât oricând în trecut, tocmai astăzi când 

suntem subminaţi de curentele necredinţei, de 

celelalte confesiuni şi de sectari.

Pe acest fundament organic al Constituţiei şi 

Vieţii Bisericii brtodoxe, — ori cât de mult are 

el pentru noi cei de astăzi un aspect negativ 

şi coercitiv, trebue să se concretizeze şi zidească

măsuri pozitive, după învăţămintele moderne ale
.

studiului pastoral, pentru organizarea îngrijiri

lor pastorale, cari să fie trecute, şi ele — înţeleg: 

numai ca principiu organic — în cuprinsul or

ganizaţiei nouă şi unitare a Bisericii noastre.

Şi, mai departe, mă gândesc şi la Misiunile 

interne pentru orânduirea cât mai bună a în

văţământului religios şi a vieţii creştineşti în 

poporul credincios, că şi aşa ceva ar trebui să 

se inarticuleze în noua Constituţie bisericească 

unitară — drept desvoltare a misiunei ce o re- 

presentâ odinioară Catihetul catedralei, în cu

prinsul organizaţiei catedrale şi alăturea de pre

ocupările de ordin administrativ ale Centrelor

ierarhice.

Iată, la ce concluzii ne duce aşa dar o pri

vire cât de fugritivă asupra vechei organizaţii 

a Centrelor ierarhice de odinioară. Şi credem 

că învăţămintele trecutului vor puteâ fi utilizate 

bine acum, când e vorba, nu numai de a re

spectă o tradiţie folositoare, ci şi de a ne aranja 

noua Constituţie unitară bisericească pe funda

mente solide, cari să poată garantă afirmarea 

Bisericii noastre sub toate raporturile vieţii sale
4

şi a Credincioşilor.

Trebuie, prin urmare, ca aceea Constituţie 

nouă bisericească să fie clădită pe piatra un

ghiulară a concepţiei despre unitatea vieţii bi

sericeşti şi a scopurilor ei, unitate care nu poate 

fi diferenţiată şi cultivată numai unilateral, şi 

care şi mai puţin poate fi redusă numai la for

mele, prea sgomotoase uneori ale unei consti

tuţii democratice, sau numai la chivernisirea de 

instituţiuni culturale şi filantropice, ci trebue să 

satisfacă în mod sistematic şi purtarea de grije 

de suflete.

Numai o atare Constituţie nouă, care va în
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cadra — pe lângă sau fără de formele consti

tuţionale «democratice» — şi măsuri pentru 

"^vificarea învăţământului religios şi a Păstorirei 

srleteşti sistematice, în întreg complexul ei, 

putea să ne aducă acele foloase morale şi 

naţionale, cari îndeobşte sunt nădăjduite dela 

Reorganizarea unitară a Bisericii noastre.

Noi, ardelenii, cari gândim mai adânc asupra 

atestei probleme, grăim nu numai din oarecari 

convingeri «academice», ci şi îndemnaţi de anu

mite experienţe negative, ce le-am făcut cu or- 

ganizaţia statuară, defectoasă tocmai în punctele 

arătate.

III. Centrele ierarhice în Biserica Românească.

Organizarea Cantrelor ierarhice româneşti de 

astăzi, cu deosebiri mari dela provinţă la pro- 

rinţă, s’a făcut în deosebite vremi şi sub impul- 

su! unor împrejurări deosebitoare, cu toate că

aveam şi noi, în Pravila 1 ârgovişteană (1652), 

indicaţii precize cu privire la aceasta materie, 

luându-se de bază tocmai organizaţia Bisericii 

patriarhale din Constantinopol, ca cea mai des- 

Toltată.

Organizaţia dela Constantinopol însă pre- 

sapuneâ nu numai o serie mai complectă de 

îndatoriri ale regimului eparhial al diecesei pa

triarhale, ci şi materiale suficiente pentru sus

ţinerea unui aparat aşa de complex, după cum 

I. văzurăm şi numai din expunerea sumară ce 

a premers. Pentru alte eparhii mai reduse existâ 

: organizare, de acelaş cuprins şi cu aceeaşi 

tendenţă, dar cu oficiali ceva mai puţini, gru

paţi în 9 pentade de câte cinci oficii \ deci în 

total 45 oficiali bisericeşti. • Schema acestei or

ganizaţii ni-a păstrat-o Codin Curopalata, scri

itorul bizantin.

Pravila Târgovişteană, ca codice de drept

t .sericesc pentru Români, a utilizat ambele

SLiteme, şi a rotunzit organizaţia catedrală în 

septe pentade sau «rânduri», cu 39 oficiali bi

sericeşti, între .cari sunt cuprinse şi servicii în- 

îtnoare, ca cele din chorul stâng al organizaţiei

t : nstantinopolitane.
La capitolul 394 din Pravilă (pag. 406 urm.) 

se înşiră« Boeriile sau Cinstile sau Deregâtoriile 
A-r:iereilor şi tocmirile lor», după cum urmează:

Rândul I : Iconomul, Sachelarul, Schevofî- 
-axal, Hartofilaxul, Sacheliul şi Protodectul.

Rândul I I :  Protonotarul, Logothetul, Can- 
snsiul, Referendariul şi Ipomnimatograful.

Rândul III: Ieromnimul, Ipomimniscul, Dască

lul Ievangheliei, Dascălul Apostolului şi Dascălul 

Psaltirei.

Pândul IV : Epitongonatul, Epitoncriseonul, 

Epideiseonul, Epitinierascatasasiu, şi Epiton- 

secreton.

Rândul V\ începătorul Mănăstirilor, începătorul 

Bisericilor, Maimarele Evangheliei, începătorul 

Antimiselor şi începătorul Botezaţilor.

Rândul V I: Ritorul, Al doilea al Preoţilor, 

Protopopul (se. al catedralei), Al doilea al 

Diaconilor, Protopsaltul, Lambadariul.

Rândul V II: Domesticul stranei cei mari, 

Domesticul stranei a doua, Strângătoriul de 

oameni, Notariul, începătorul svetilnelor, înce

pătorul canoanelor şi Tocmitoriul.

Iară Piotopopul s’au cinstit să aibă loc, şi 

mai sus şedere la toată Slujba Bisericii, cu 

Proto-notarie, adecă să fie mai sus de Logofătul.

Pusă aceasta organizaţie în alăturare de or

ganizaţia constantinapolitană (după Zhishman), 

vedem că «boeriile» Bisericii româneşti, codi

ficate în Pravilă, merg paralel, cu mici schimbări. 

Cea dintâi schimbare o remarcarăm, cu privire 

la situaţia de şedere canonică a Protopopului 

catedralei — trecut, cum am zice, din chorul 

stâng al Catedralei, în chorul drept, al oficiali

lor superiori — faţă de Logofătul, la slujbele

liturgice. Celelalte schimbări nu sunt esenţiale, 

şi nu ne mai zăbovim asupra lor, mai ales că 

dignităţile de frunte atât pentru serviciul ad

ministrativ din Centrele ierarhic, cât şi organi

zarea bisericilor catedrale sunt păstrate şi în 

Codicele românesc.

Vom înfăţişa acum «Lucrările Rânduialelor» 

sau sfera de activitate a pomenitelor «Boerii sau 

Cinsti sau Deregâtorii», după Pravila românească:

«Iconomul iaste, de ţine toate câştigurile » *
Besearecii, tocmeşte şi Casa Arhiereului şi Be- 

seareca.

«Sachelariul iaste, de ţine toate Mănăstirile 

de călugări şi călugăriţe, iaste Ispravnic şi pre 

. începătorul Mănăstirilor.

«Schevofilaxul iaste, de ţine vasele şi toate 

odejdiile Besearecii.

«Hartofilaxul iaste ispravnic tuturor lucruri

lor, ca o mână dreaptă Arhiereului, ţiind în- 

torcăturile şi nuntele sau logodnele.

«Sacheliul este, carele ţine sacheliile şi ale
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Besericii, având ispravnic pe mai marele Be- 

searicilor.

«Protodectul (Protecdicul) iaste, folositoriu ro

biţilor, şi iaste judecătoriu tuturor lucrurilor 

de greşală, având supt dânsul şi pre cei vino

vaţi .

Apoi continuă Pravila:

«Acpştia şed la sfânta Judecată (Tribunalul 

eparhial, zicem noi) cu Arhiereul:

«Protonotarul iaste uşă celor de afară, ci 

pre pitacure, şi mai mare Notarilor, adecă Căr- 

tularilor.

« Logofătul iaste, de a scrierea cuvintele, lucru

rilor Boiarilpr cele de cinste.

«Canstrisntl iaste, de a schimbarea Arhie

reului.

<Refetendariul iaste, de a să trimiterea la 

împăratul şi pre la boieri mari.

«îpomnimatograful iaste, de a scrierea lucru

rile şi a le aducerea aminte.

<Ieromnimul iaste de a ţinerea Liturghia Ar

hiereului, ţiind şi scaunul Besearicilor.

*Ipomimniscul iaste de aducerea aminte Arhi

ereului în taină.

^Dascălul evangheliei iaste, de a tâlcuirea

evanghelia.

«Dascălul Apostolului iaste, de a-1 tâlcuirea.

«Dascălul Psaltirei iaste, de a o tâlcuirea.

*Epitoncriseon, iaste de a aducerea pre ceia 

ce vor să se judece şi-l pune pre dânşii unde 

vor să stea.

«Epitongonaton iaste de a punerea bederniţa 

Arhiereului.

«Epitondeison iaste de a trimiterea la împă

ratul pentru vinovaţi.

<Epitisierascatastaseos, iaste de a facerea bună 

tocmire înlăuntru în oltariu.

«Epitonsecreton, iaste de a încetarea oamenii 

să nu vorbească.

«începător iul Mănăstirilor, iaste de a luarea 

seamă lor şi a purtarea grijâ cu Sachelariul îm

preună.

<i-Incepătoriul Besearicilor, iaste de a luarea

seamă lor şi de a purtarea grijâ cu Sacheliul.

<t.Incepăloriul Evangheliei, iaste de a ţinerea 

evanghelia pre la litii când (se) fac.

«începătorul Antimiselor, iaste de a ducerea 

pre carii merg la sfânta Priceştanie, şi ţine şi 

Antimisurile.

«-Incepătoriul Botezaţilor, iaste de a purtarea 

grijâ de cei botezaţi.

«Ritorul, iaste de a spunerea din scripturi.

«Al doilea Preoţilor, iaste de a băgarea pe 

Preoţi înlăuntru.

«Protopopul, iaste mai marele oltariului.

«Al doilea Diaconilor, iaste de a băgarea în

lăuntru pe Diaconi.

Din aceste scurte şi rudimentare tălmăciri în 

limba veacului XVII este evident că, cel puţin 

în teoria de drept din Pravilă, (alţii mai com

petenţi în istoria noastră bisericească, ar puteâ 

să ne arate cu privire la practica lucrurilor din 

trecutul nostru!) Biseqca Românească a adoptat, 

aproape întregul, întreagă organizaţie catedrală 

a Centrelor ierarhice din Biserica grecească.

In aceasta organizaţie, acum iomănească, a- 

veau să fie satisfăcute nu numai interesele de 

cârmuire eparhială, ci şi Predica, pe o scară 

destul de întinsă, cu trei Dascăli şi un Predi

cator catedral. Dar, pe lângă acestea toate, se 

concretizaseră măsuri precize şi pentru buna 

întocmire, din punctul de vedere liturgic al 

aceloraşi catedrale. Existau, in persoanele digni- 

tarilor superiori, şi organele unui control asupra 

Mănăstirilor şi Bisericilor din eparhie; existau 

organe justiţiare eparhiale, aproape ca la Bi

serica patriarhală. Lipsesc însă din catalogul 

acestor servicii din centrele ierarhice organele 

încredinţate cu săvârşirea filantropiei, probabil 

pentiucă aceea se făceâ prin alte mijlociri în 

înţelegere cu Domnitorii, cari nu odată îngrijau 

cu mână darnică de calici şi nevoiaşi1)

In resumat putem s’o spunem că, după
9

Pravila Românească, administraţia epar

hială, cu organizaţia de atunci, încadra nu nu~ 

mai misiunea birocratică-administrativă, ci si 

activitatea didactică şi liturgică sau sfinţitoare 

a Bisericii. Regimul eparhial eră nedespărţit de 

activitatea didactică şi sfinţitoare a Bisericii, şi 

administraţia bisericeriască îmbrâţisâ pe toate 

cele trei misiuni — Magisteriu, Ministeriu şi 

Regim — pe cari le moştenise din trecutul 

păstrător al vechilor dogme şi tradiţii de ad

ministraţie bisericească.

întrebarea, ce acum se împune, este că în 

realitate, care dintre Bisericile româneşti,

particulare pâriă la unificarea lor deplină, în ce

*) Indicaţii, de ex. la: Dr N. Cotlarciuc, Ocrotirile sociale şi 

Biserica.
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Măsură au păstrat, în organizaţiile Centrelor 

ierarhice şi administrative, concepţia unitară 

tradiţională ce am întăţişat-o până aci despre 

rîaţa şi administraţia Bisericii ?

Răspundem pe scurt: Cea mai bună păstră

toare a tradiţiei în aceasta direcţie este Biserica 

ort. a Bucovinei de ieri, cu organizaţia ce şi-a 

restaurat-o pe bază catedrală, şi tot astfel şi 

Biserica unită din Ardeal. Acestora le urmează 

Biserica din vechiul Regat, şi la urmă stăm 

tocmai noi Ardelenii, cu Statutul nostru organic, 

care a creat o organizaţie nouă numai în di

recţiunea actelor de regim eparhial, pe cari le-a 

constituţionaliztT^ dar a lăsat, aproape neatinse 

şi dezorganizate, învăţământul Bisericii şi Ca

tedralele şi Regimul sufletesc peste credincioşi.

a) In Biserica ort. din Bucovina, dignităţile 

bisericeşti în legătură cu administraţia biseri

cească, sunt organizate, după modelnl bizantin, 

în două choruri. In chorul drept') sunt urmă

toarele dignităţi bisericeşti: Economul, Sache- 

lariul, Sfchevofilaxul, Hartofilaxul, Protecdicul 

şi Protopresviterul catedralei. De tot şase dig- 

nitari, avându-şi fiecare referada sa în Consistor. 

între aceştia se găseşte şi vicarul arhiepiscopesc, 

îndeplinind şi el agendele sau lucrările unei 

secţii sau referate din cele 6 de mai sus.

Aceste 6 referate dela 1900 din Biserica 

bucovineană aveau — şi cred că au şi astăzi — 

următoarea sferă de activitate:
#

Harlofilachia, având spre rezolvire chestiunile 

de natură personală, de legislaţie şi hartofila- 

chia; erâ condusă de vicarul arhiepiscopesc cu 

rang de arhiereu.

Sachelariatul, având chestiunile mănăstireşti, 

institutele de învăţământ şi educaţie preoţească; 

erâ purtat de un consilier arhimandrit mitrofor, 

salariat.

Iconomatul, având referada în chestiunile de 

administraţie a averilor bisericeşti; erâ purtat 

de un consilier arhipresviter stavrotor, salariat.

Protecdicatul, având chestiunile privitoare la 

purtarea oficiului preoţesc sub toate raporturile 

şi de judecată disciplinară; erâ purtat de un 

consilier arhipresviter stavrofor, salariat.

Sch.evofila.chia, având chestiunile de cult divin 

extern şi de construcţiurii de biserici şi edificii

*) Iau indicaţiile acestea după Schematismul dela 1900 al 

Arhiepiscopiei din Bucovina.

parohiale; erâ purtată de un consilier arhipres

viter stavrofor, salariat.

Prolopresvileratul Catedralei, având referada 

în Consistor în chestiunile de cult intern; erâ 

provăzut de arhipresviter catedral, consilier con

sistorial salariat.

Cătră aceşti şase dignitari, cari au numirea 

de consilieri consistoriali şi sunt salariaţi, se 

mai adaogă şi alţi doi consileri onorari, dintre 

profesorii facultăţii de teologie din Cernăuţi, 

chemaţi ca prin orientarea lor academică în 

chestiuni bisericeşti să vină în sprijinul factori* 

lor administrativi bisericeşti.

In afară de aceştia, tot în chorul drept al 

organizaţiei catedrale sunt puşi oficialii cance

lariei consistoriale: un director (sachelariul); un 

actuar (cleric aplicat stabil); protocolistul (care 

erâ şi casier al institutului filantropic — Armenin- 

stitut— comun cu alte confesiuni ?); expeditorul, 

registratorul. Mai erau: un asistent (care scria 

procesele-verbale ale şedinţelor consistoriale şi 

făcea pe arhivarul institutului filantropic); un al 

doilea post de asistent (neîndeplinit la 1900), 

şi un practicant în cancelaria arhiepiscopală.

în chorul stâng, care erâ reservat mai întâi 

slujitorilor catedraleiJ) arhiepiscopale, erau Arhi 

(Proto)presviterul catedralei (cu referadă în Con

sistor), Devterevon (al doilea preot al catedralei, 

care predică româneşte); exarhul catedralei (pre

dica în ruteneşte); un arhon, un periodevt, doi 

diaconi, un diacon suplent, doi cantori.

Constatăm aşa dar, în rezumat: Biserica din 

Bucovina are o bună organizaţie a centrului său 

ierarhic.

b) Biserica ort. română din Ardeal şi-a dat 

ea însăşi şi cum i-a stat în puteri, la 1868—70,

o organizaţie, care are oarecare asămănare cu 

organizaţia bisericii ort. sârbeşti, în ale căreia 

legături stătuse până la 1864.

La anul 1843/4, arhiepiscopia ortodoxă sâr- 

bească din , Carloveţ aveâ, după Şematismul 

pentru acel an, următoarea organizaţie:

Un Consistoriu arhidiecezan, stătător — sub 

presidiul Arhiepiscopului — din 31 asesori, 

dintre cari 2 arhimandriţi, 3 potosinceli, 3 igu- 

meni, 1 proigumen, 5 protopopi şi 17 parohi.

Cancelaria consistorială stăteâ din câte-un 

fiscal, notar (care erâ şi profesor de teologie),

*) Observăm aci, că şi Capela de curte a arhiepiscopului, pre
cum şi Capela seminarului teologic, încă îşi au preoţii lor stabili.
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registrator, expeditor, cancelist, medic şi un 

cursor.

«Aula eclesiastică» a Arhiepiscopului mitro

polit stăteâ din: 2 protosinceli, 1 notar consi- 

storial, 2 protodiaconi (profesori de teologie),

1 secretar consistorial, uu capelan de curte, un 

econom de curte, un registrator.

Iar un Consistor eparhial, de ex. cel dela 

Arad, la acelaş an (1843/4), avea: asesori, 1 
arhimandrit, 6 protopopi şi 10 parohi; un fiscal, 

un interpret, un cancelist şi un servitor.

îngustimea aceasta de organizaţie —  din care

drale, cunoscută nouă acum din epoca bizantină

şi după Pravila Românească — a fost transmisă 

în organizaţia bisericească ce ni-am creat-o la 

1868— jo.

Astăzi, de pildă, organizaţia bisericească din 

mitropolia noastră ardeleană este următoarea :

La Mitropolie avem :

Consistorul mitropolitan, sub presidiul Mitro

politului, având membri naturali pe episcopii 

diecezani. In cele trei senate (bisericesc, şcolar

şi epitropesc) cu câte şase asesori — fără re- 

feradă în Consistor şi nu toţi locuind în centrul 

mitropoliei — ordinari, şi alţi asesori suplenţi. 

Are şi un post de secretar, singura funcţie ce 

a putut fi organizată şi îndeplinită în cursul 

vremii; un fiscal, un ca?ier, un controlor şi un 

arhivar, cari toţi au — astăzi — alte funcţii 

principale.

Prin urmare Consistorul mitropolitan — pen

tru lipsa de deplină înţelegere a organizatorilor 

dela 1868 şi în lipsa mijloacelor materiale, cari 

nici astăzi nu ne prisosesc — a rămas un or

ganism rudimentar şi n’a'putut să-şi îndeplinească 

misiunea de a organiză şi înfăptui în viaţa bi

sericească unitatea de vederi şi de acţiuni, pre

văzută de altfel îti Statutul organic (§ ).

La Mitropolia noastră se tratează numai 

chestiuni de organizaţie, administraţie şi de ju- 

dicătură bisericească.

Eparhiile, la rândul lor, prin feliul cum s’au 

organizat ele înseşi în cadrele autonomiilor 

locale pe eparhii, tocmai lasă să se resimţă 

lipsa activităţii organice, pe care ar fi avut s’o 

realizeze, pentru întreaga Mitropolie, Consisto

rul mitropolitan, dacă n’ar fi rămas în starea 
rudimentară de până aci.

Şi astfel, Centrele noastre ierarhice — Arhi

episcopia şi Episcopiile — când s’au reorganizat 

în cadrele Statulului organic, au căzut cu de- 

' săvâşire în mrejile scăderilor organice ale acelui 

statut. Prin acest statut adecă s’au constituţio- 

nalizat numai actele de regim bisericesc şi nu 

s’a atins statutul de celelalte funcţiuni, mult mai
»

vitale în Biserică şi pentru credincioşi, ale Ma- 

gisteriului şi ale îngrijirii de cele duhovniceşti.

Şi astfel acţiunile Bisericii statutare din mitro

polia noastră, au fost reduse la cadrele admini-
#

strative şi de constituţie nouă, mai ales fiindcă 

Statutul organic lasă Magisteriul şi Ministeriul 

sfânt, în mod expres şi excluziv (§ 85 şi 171 — 

174), în grija episcopiior eparhiali şi a Sinodu

lui episcopesc. Aceste organe însă, în cei peste 

50 ani de până aci, n’a prea pus o grijă siste

matică şi stăruitoare pe desvoltarea vieţii sfinte 

a Bisericii, alăturea de problemele administrative 

constituţionalitate prin statut. Şi aşa cu organi

zaţia şi cu viaţa bisericească am căzut întrun 

exclusivism administrativ, şi prea birocratic une

ori, foarte păgubicios intereselor spirituale-mo- 

rale ale Bisericii, ca instituţiune sfântă şi ca 

aşezământ de mântuire sufletească a Credinci

oşilor.

Nu s’au aflat, mai departe, în cei 50 ani de 

viaţă constituţională, nici măcar aceia — fie 

Episcopat ori Sinoade sau altcineva — , cari să 

fi căutat să deschidă acele portiţe canonice ale 

Statutului organic, care ar fi dus şi în spre des

voltarea instituţiunilor canonice şi cătră o orga

nizare şi a reunirei spirituale din viaţa biseri

cească şi să Introducă şi o disciplină oarecare 

în sinul credincioşilor noştri, ajunşi la largul lor 

prin libertăţile — uneori prea neînfrânate — pe 

cari le garantă Statutul nostru democratic.1)

Nu va fi, aşa dar, nici o mirare, dacă Sta

tutul organic, aceasta bună organizaţie, însă rău 

interpretată şi practicată, şi mai ales nedesvoltată

în unele privinţe, ni-a hărăzit numai o organi

zaţie administrativă, şi vrând — nevrând — eu 

nu pun vina pe conducătorii bisericeşti, ci şi 

pe împrejurările materiale şi morale, în cari ni- 

am făcut reorganizarea statutară a Mitropoliei — 

organizaţia aceasta a dus, până astăzi, la o 

viaţă unilaterală, şi prea puţin productivă sub 

raportul vieţii proprii bisericeşti şi religioase.

*) Despre Portiţele canonice ale Statutului organic vom scrie, 
cu alt prilej. Acum voiu indica numai dispoziţiile Statutului or
ganic: § 96, pct. 12, § 96 pct. 7, în legătură cu: § 23 pct. 13,
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Ne-am sbătut adecă în probleme de consti- Intre «instituţiunile bisericeşti», pentru a că-

tuţie şi de administraţie curentă numai; am des- rora înfăptuire îft consonanţă cu Canoanele aveam

voltat maximul străduinţelor şi al jertfelor, mai autorizaţii şi în Statutul organic (§ 96, pct. 12)

ales pentru şcoala poporală şi cultura poporului să le chemăm la fiinţă, dar nu le-am chemat

de jos, lipsiţi de alte aşezăminte canonice şi încă, punem noi, la locul prim, tocmai organi-

culturale superioare. zaţia catedrală a Centrelor noastre ierarhice, ca

Aceasta este signatura organizaţiei şi a vieţii să ieşim odată din unilateralele ogaşe de viaţă

noastre bisericeşti, ceeace încă a însemnat mult, administrativă de birouri consistoriale, la largul

intre împrejurările şi după puterile noastre ma- misiunei didactice şi sfinţitoare a Bisericii noastre,

teriale din trecut. la largul problemelor spirituale, prin cari să ne

Expresia acestei vieţi bisericeşti, mai puţin vivificăm, Amvoanele, Păstorirea sufletească a

desvoltată pe cajre însă trebuie să râvnim credincioşilor, viaţa misionară între credincioşi,

a ni-o desvoltă şi desăvârşi încă în cadrele uni

ficării bisericeşti ni-o dă şi feliul actual al

organizaţiei Centrelor noastre ierarhice din Ardeal.

Ştiinţa şi Cărturăria bisericească şi alte bunuri 

morale.

Iată, o seamă de motive şi perspective, cari

Iată-o şi pe aceasta: ne fac să cerem, în cadrele lucrărilor pentru

De pildă Arhiepiscopia Sibiiului, îşi are şi ea 

Consistorul său arhidiecezan, cu trei senate —

înfăptuirea organizaţiei unitare bisericeşti negră- 

bire şi multă chibzuinţă, deoarece n’avem să

având 4 asesori sau consilieri salariaţi CU ne facem organizaţia nouă bisericească numai

un secretar şi alt personal de serviciu inferior. 

Tot astfel sunt organizate, numai pentru rosturi 

pur administrative inclusive de judicatură biseri-

pentru un an doi, după fluctuaţiile, dureroase 

şi păgubicioase, din viaţa legislativă a Statului. 

Dar noi, Ardelenii, cari numai noi simţim din

ceaşcă şi celelalte Consistoare eparhiale, însă destul scăderile organice ale vieţii noastre bi-

numai cu câte trei asesori salariaţi, plus secre- sericeşti şi avem o intuiţie mai clară asupra fe-

arul şi alt personal de serviciu inferior.
____ t

Dacă e să facem o comparativă între această

liului cum este de a se întregi organizaţia noastră 

statutară, avem şi alte motive, cari ni inspiră

organizaţie şi între organizaţia de odinioară a cele mai mari îngrijorări dacă n’am isbuti

administraţiei bisericeşti, vom găsi, că rosturile 

oficialilor din viaţa noastră bisericească statutară 

acopăr d’abia funcţiile de cancelarii episcopale

acum, dintr’o dată şi la repezeală — să ni în

tocmim cea mai norocoasă şi mai desăvârşită 

organizaţie bisericească unitară.

de odinioară, şi n’avem în ele aproape nimic Iată motivele de căpetenie.

din ceea ce s’a concretizat, în proporţii mai re- Insăşi organizaţia bisericească a Vechiului Re

duse, în Pravila Târgovişteană, cu privire la gat este predestinată să sufere mari schimbări

orânduirea şi diriguirea vieţii spirituale, care este 

cea covârşitoare în cuprinsul problemelor pe cari 

are a le resolvi Biserica noastră.

întrebăm deci: Se va puteâ, oare, ca acum, 

Reorganizarea unitară a Bisericii ort. române din 

România-Intregită, să se tacă mimai în formele

în formele sale constituţionale pe urma Uni

ficării bisericeşti ce se proiectează. Centrele 

ierarhice de peste Munţi, ele înseşi, încă au o 

înfăţişare de încomplectă organizare, care nu 

trece mult prea departe peste organizaţia «ad

ministrativă» a Centrelor ortodoxe din Ardeal.

ei actuale sau numai cu tendenţa de a crea Iar proiectele de unificare bisericească, iniţiate de

f:rme unitare constituţionale de viaţă bisericească? oficialităţi, pe cât îmi sunt cunoscute, nu iau

Si: dacă Reorganizarea unitară sau numai pe în combinaţie şi desvoltarea potrivită a acelora,

fondul exterior al formelor de administraţie şi în raport cu necesităţile specifice ale vieţii Bi-

cacă pentru echilibrarea organelor constitu

ţionale nouă, cari se proiectează şi vor fi de 

folos Bisericii şi Credincioşilor

sericii.

nu s ar crea

si constituţiuni nouă, prin carî să transpire şi

Şi astfel ne putem trezi odată, că, prin mijlo

cirea unificării bisericeşti numai în formele uni

tare ale administraţiei, am scăpat din vedere

rizţa spirituală -proprie Bisericii, oare nu ar crearea acelor organe, indispensabile, cari să
’i, după vorba sfântă, <mai mare rătăcirea cea lucre sistematic pentru înfăptuirea problemelor
zxn urmă decât cea dintâi» ? spirituale ale bisericii.
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Şi când acest prospect ni-se deschide, cen

trele ierarhice ale celorlalte confesiuni din Ar

deal — pe cari nu le ispiteşte o «unificare» — 

vor aveâ, cu ajutorul organizaţiilor lor ierarhice 

mai complect orânduite (şi subvenţionate de Sta

tul Român), tihna muncei pentru realizarea scopuri

lor lor, în vreme ce noi ne vom perde în di-

"buire şi frământări păgubicioase: cum să ieşim, 

la largul apostolatului Bisericii, din sacul legat 

în care ne-ar putea băga o «unificare» pripită, 

care n’ar aveâ în vedere decât să stabilească o 

unitate a formelor vieţii administrative de astăzi.

Dr. GH. CIUHANDU
Protoiereu, asesor consistorial

şcolar, Arad.

r
o

ftfcrturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Christos
La rătăcirile noui ale celor ce tăgăduesc exis

tenţa reală a Mântuitorului Iisus Christos şi pretind 

să întemeieze un creştinism fără Christos se 

opun mărturiile istorice vechi despre existenţa lui.

Aceste mărturii nu sunt multe, dar sunt destul 

de puternice, ca să dea spiritelor, nestăpânite 

de păreri preconcepute, convingerea tare şi ne

clintită, că Iisus a trăit cu adevărat în vremea

şi în locurile pe care le descrie Sfânta Evan

ghelie şi le au recunoscut creştinii adevăraţi 

din toate timpurile.

Ele se împart în două: deoparte cele iudaice 

şi romane, la care se pot adăoga şi cele creş

tine legendare, care sunt mai puţin sigure, şi 

de altă parte cele creştine sigure.
*

*
* *

Mărturiile iudaice.

Dintre scriitorii iudei, cari au trăit aproape 

de timpul vieţii pământeşti a Mântuitorului, sin

gurul care pomeneşte despre el este Iosif Flaviu.

Pentru a preţui mărturia lui după adevărata 

ei valoare, trebue să cunoaştem cel puţin în 

trăsături generale viaţa lui.

Iosif s’a născut în anul 37-38 d. Chr. în Ieru

salim dintr’o familie preoţească bine văzută. 

După mamă, se trăgea din neamul macabeilor 

şi anume din Ionatan, cel dintâi mare preot 

macabeu. Ca copil, primi o îngrijită creştere şi 

instrucţiune şi, la vârsta de 14 ani, faima lui de 

cunoscător al Legii era aşa de mare, că înşiş 

marii preoţi şi bărbaţi de seamă din cetate 

veniau la el, ca să le dea lămuriri asupra Legii. 

Totuş, când fu de 16 ani, trecu şi prin şcolile 

fariseilor, saduceilor şi esenilor, iar după aceea 

petrecu trei ani în pustie, sub ascultarea unui 

eremit, după care se întoarse la Ierusalim şi

intră în secta fariseilor. La vârsta de 26 de ani 

călători la Roma, ca să scape de închisoare pe 

nişte preoţi. Acolo îşi ajunse scopul, pătrunzând, 

prin intermediul unui actor iudeu, la connaţio- 

nala sa, împărăteasa Poppâa, care-1 încărcă de 

daruri.

Cum ajunse acasă, izbucni răscoala iudeilor 

împotriva stăpânirii romane (anul 66). Iosif sfătui 

la început pe răsvrătiţi să se potoliască, dar în 

cele din urmă se asocie şi el cu ei şi primi în

sărcinarea de guvernator al Galileii. In anul 67 

fu luat prizonier de legionarii romani, dar pre

zicând lui Vespasian, că va ajunge împărat, fu 

bine tratat de acesta, iar la doi ani, când pre-
*

zicerea lui se împlini, fu pus în libertate. Acum 

îşi adăogă şi numele familiei lui Vespasian, Fla

viu. In timpul asediului Ierusalimului, el era a- 

lături de Titus şi după dărâmarea cetăţii se sta

bili în Roma, unde se bucură de tot felul de 

privilegii din partea împăraţilor Vespasian, Titus 

şi Domiţian, aşa că se putu ocupa în linişte cu 

scrisul. Data morţii lui nu se cunoaşte exact, 

dar e, după toată probabilitatea, anul 100.

Atestaţiunea lui Iosif despre Iisus Christos se 

află în opera sa întitulată: «Antiquitates iudai-

cae» şi constă în două pasagii.

Cel dintâi sună astfel:

«/« acel timp a trăit Iisus, un om înţelept, 

dacă poate fi numit om, căci era făcător de Lu

cruri minunate,. învăţător al oamenilor cari pri

mesc bucuros adevărul. E l a atras la sine mulţi 

iudei şi mulţi păgâni. E l a fost Mesia şi, când 

Pilat în urma pârii fruntaşilor noştri, l-a osândit 

la răstignire, cei cari-l iubiseră mai nainte nu

s’au lepădat de el, căci a treia zi li s’a arătat 

din nou viu, precum preziseseră despre el aceasta 

şi multe alte lucruri minunate dumnezeeştii proo
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roci. Şi nici până acum na  încetat neamul acelora 

cari se numesc., după el, creştini»1).

Al doilea pasagiu este acesta:

< Mar ele preot Annas adună sinedriul, ca să 

:udece, şi-l înfăţişă pe fratele lui lisus, care se 

chiamă Christos, pe Iacob, şi pe alţi câţiva, şi-l 

osândi să fie ucis cu pietre»8).

1. Primul pasagiu se găseşte întâiaş dată la 

Eusebiu,3) dintre scriitorii vechi bisericeşti, şi a 

fost socotit ca"c?utentic întreg evul mediu. Abia 

în veacul XVI s’a ridicat împotriva lui critica şi 

de atunci şi până azi se continuă aproape fără 

întrerupere discuţia pentru şi contra4).

a. Cei cari nu vor să admită autenticitatea 

acestui pasagiu, ci-1 consideră pe deantregul in

terpolat, şi-l leapădă, se întemeiază — ca criteriu 

extern — pe aceea, că el este necunoscut scrii

torilor bisericeşti mai vechi decât Eusebiu, lui 

Iustin, Origen, Tertulian, Ciprian ş. a. şi că Ori- 

gen afirmă chiar, că Iosit n’a recunoscut pe lisus 

de Mesia,5) iar — ca criteriu intern — pe ex- 

presiunile: «dacă poate fi numit om», care se 

referă la dumnezeirea lui lisus, ceeace Iosif de 

sigur nu admitea, apoi: «E l a fost Mesia», 

ceeace iarăş Iosif n’a putut crede şi scrie şi în 

fine, că: «« treia si li s’a arătat din nou . . . .», 

adică a înviat şi deci a fost Dumnezeu, lucru pe 

care Iosif nu l-a putut scrie, căci dacă l-ar fi scris, 

l-ar fi şi crezut şi dacă l-ar fi crezut, s’ar fi 

făcut creştin.

La acestea ar fi de adăogat încă un motiv de 

ordin psihologic şi anume, că Iosif nu putea 

pomeni de lisus, pentrucă atunci ar fi trebuit să 

vorbiască de nădejdile mesianice pe care le nutria 

poporul său şi care l-au tăcut să se răscoale îm

potriva romanilor, ceeace Iosif nu voia să spună» 

ca să nu expună pe iudei — cum cred unii6) — 

la ura şi mai departe a romanilor, sau ca să nu 

displacă romanilor — cum socotesc alţii,7) — , 

ori ca să nu stârniască ura romanilor împotriva 

creştinilor — cum zic alţii8) — , ori în fine, ca să 

arate că creştinii cei atât de urîţi de toată lumea 

nu erau o sectă iudaică, n’aveau nimic comun
I

') Antiquitates XVIII, 3, 3.
*). Idem XX, 9, 1.
*). Istoria bisericească I, 11.
4). E. Schiirer, Lehrbuch der neutestamentlichen Zeitgeschi- 

chte, 288.
*). Contra Celsum I, 47.

Weinel, Ist das liberale Jesusbild widerlegt? 107 şi Fr 
Meftert, Die geschichtliche Existenz tJiristi, 112.

7). Philipp Kneib, Handbuch der Apologetik, 548.
8). loh. Weiss, Jesus von Nazareth Mythus oder Geschichte ?

cu connaţionalii -şi coreligionarii săi, pe cari vrea 

să-i înfăţişeze ca un popor de ordine9).

b. Cei cari susţin autenticitatea întregului pa

sagiu se întemeiază mai întâi pe garanţia lui 

Eusebiu, care citează cel dintâi textul, apoi pe 

aceea, că cele mai vechi manuscrise ale Anti

chităţilor iudaice şi a căror vechime se coboară 

până la veacul XI, au toate pasagiul întreg şi 

nu mai puţin şi pe desăvârşita asemănare dintre 

stilul pasagiului şi cel din restul operii10).

Tăcerea scriitorilor bisericeşti vechi din nainte 

de Eusebiu este, pentru susţinătorii autenticităţii, 

ca şi afirmarea lui Origen, un argument negativ, 

care nu poate hotărî singur, iar motivul psiho

logic, pentru care Iosif nu putea vorbi de lisus 

nu există în nici una din formele în care se pro

pune, căci:

Iosif nu se fereşte să vorbiască în scrierile 

sale de speranţele mesianice şi de falşii Mesia

cari au aţâţat în atâtea rânduri pe connaţionalii 

săi împotriva romanilor. Astfel, el pomeneşte de 

acel fals Mesia, care a îndemnat pe samarineni 

să se suie cu el pe muntele Garizim, ca să des- 

groape vasele sfinte pe care le ar fi îngropat 

Moisi acolo, pentru a-i face cu chipul acesta să 

se răscoale Împotriva romanilor11).

Istoriseşte despre Iuda Gaulonitul, care a iz

butit să facă poporul să se răsvrătiască cu pri

lejul recensământului populaţiei făcut de Qui- 

rinus1*). Vorbeşte despre Teuda, care se da 

drept profet şi pretindea, că va despărţi în două 

apele Iordanului numai cu cuvântul său, pentru 

ca cei ce-1 vor urma să poată trece fără greu

tate13). El a descris, în fine, pe procuratorul 

Pilat fără nici o cruţare ca om brutal şi lipsit 

de scrupule, cum era14).

Toate acestea ne arată, că el nu s’a temut, 

că arătând adevărul, ar fi putut să înrăiască 

întru câtva soarta connaţionalilor săi, pe cari 

romanii îi cunoşteau destul de bine, nici că va 

pierde cinstea şi trecerea ce avea la împăraţii 

romani şi cu atât mai puţin se va fi gândit să 

nu facă pe iudei părtaşi la ura cu care erau 

priviţi creştinii, când se ştie că aceştia erau 

urîţi, în acel timp, tocmai pentru că erau so-

•). Itilicher, Hat Jesus gelebt? 19.

10). Schiirer, op. cit. 288.

11). Antiquitates XVIII, 4, 1.

»). Idem I, 1; I, 6; XX, 5, 2! Războiul iudaic II, 8, 1.
l#). Antiquitates XX, 5, 1.

“ ) Idem XVIII, 3, 1-2; 4, 1 urm.
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cotiţi ca o sectă iudaică, şi încă şi mai puţin va 

fi cugetat să nu facă vre un rău creştinilor.

De această părere sunt în timpul de faţă: en

glezul Burkitt din Cambridge,15) olandezul De 

Smit18) marele învăţat rus Chwolson17) şi Ad. 

Harnack din Berlin.

In ce-1 priveşte pe Harnack, este interesant 

de ştiut cum şi-a schimbat părerile în această 

chestiune.

In 1905, într’un curs «Despre vrednicia de 

credinţă a istoriei evanghelice, el zicea:» Dacă 

cugetaţi cu luare aminte la aceste cuvinte (ale 

lui Iosif), veţi găsi că ele au putut fi scrise nu

mai de un creştin şi anume de un creştin, care 

a luat cam stângaciu masca iudeului. S’a în

cercat să se salveze cel puţin o parte din «măr-, 

turie». însuş Ranke a luat parte la această în- \ 

cercare, dar în zadar. Trebuie să aruncăm întreg 

pasagiul. Faptul, că istoriograful iudeu dela sfâr

şitul veacului întâi, care a compus atâtea opere, 

nu ia nici o notă de Iisus şi de creştinism, este 

foarte semnificativ. Tăcerea este intenţionată. 

Aşa trebue s’o luăm, căci Iosif nu se poate să 

nu fi auzit de creştinism. Că el îl trece sub 

tăcere, este un semn, că nu trebue să socotim 

creştinismul prea răspândit pe vremea lui Do- 

miţian, deşi era destul de răspândit. Dacă el ar 

fi fost mai răspândit decât era, tăcerea lui Iosif 

ar fi trezit la cititorii săi mirarea în cel mai 

înalt grad18).

in 1913, după ce Burkitt a publicat studiul 

său, în recensia ce i-a făcut, Harnack s’a ex

primat :

«Mărturisesc, că nici Burkitt nu mi-a înlăturat 

cu totul îndoiala asupra autenticităţii mărturiei 

(lui Iosif). Ca şi mai nainte, socotesc, că ches

tiunea nu este încă hotărîtă sigur»19).

In 1917, într’o serie de conferinţe ţinute la 

«Fundaţia universitară Carol I» din Bucureşti, 

acelaş învăţat a zis: «Nu va trece încă mult şi 

se va recunoaşte de toţi istpricii, că întreg pa

sagiul din Iosif referitor la Iisus este autentic în 

întregime».

c. Cu toate acestea, deşi pasagiul nu e în în

tregime interpolat, el nu e nici în întregime au-

15). losephus and Christ, 1918.

ia). In Theologische Revue, 1915.

17). Urber die Frage oh Jesus gelebt hat, 7 urm.

îs). Christliche Welt 1905, No. 14.

l#). Internationale Monatschrift 1918, col. 1037 — 1068.

tentic, zic alţii20). Expresiunile de care se isbesc 

cei ce leapădă pasagiul în întregime nu pot fi 

într’adevăr ale lui Iosif, dar restul textului pro

vine cu siguranţă de la el şi n’avem nici un

motiv serios pentru care să punem la îndoială 

autenticitatea lui.

Lăsând dar la o parte expresiunile îndoelnice, 

textul pasagiului ar suna:

«In acel timp a trăit Iisus, un om înţelept. 

E l a atras la sine mulţi iudei şi păgâni. Deşi 

Pilat, în urma pârii fruntaşilor noştri l-a osândit 

la răstignire, cei cari l-au iubit mai nainte nu 

sau lepădat totuş de el. Şi nici până acum na  

încetat neamul acelora cari se numesc, după el, 

creştini».

Acest text trebue să-l admitem şi noi şi să 

ne mulţumim cu mărturia destul de preţioasă 

pe care el ne o dă despre Iisus.

2. Al doilea pasagiu e contestat de mai puţini 

şi mărturia lui, deşi e indirectă, nu e totuş mai 

puţin elocventă.

3. S’a făcut mult caz de trecerea sub tăcere 

a Mântuitorului de către alţi doi scriitori iudei: 

de Filon Alexandrinul şi de Justus din Tiberiada.

Filon Alexandrinul a fost un contimporan al 

Mântuitorului, căci s’a născut pe la anul 20 

înainte de era creştină. Operile sale de căpetenie 

sunt de cuprins filosofic, totuş s’a ocupat şi cu 

istoria poporului iudeu din timpul său şi în de

osebi cu prigonirile ce au îndurat iudeii din 

partea guvernatorilor romani peste Palestina. In 

această ordine de idei, el aminteşte chiar de 

Pilat, aşa că nu i-a lipsit prilejul să vorbiască 

şi despre Mântuitotul şi cu toate acestea nu po

meneşte de el.

Din tăcerea lui Filo s’a scos de unii un ar-i

gument împotriva existenţei reale a Mântuito

rului.

Dar Filo nu putea pomeni nimic de Iisus. Era 

o imposibilitate morală care-1 împiedeca.

Filo a fost filosof, a cunoscut foarte bine fi

losofia greacă, a folosit-o în scrierile sale, dar a 

rămas în sufletul său tot iudeu credincios şi 

păzitor scrupulos al Legii şi al tuturor credin

ţelor şi obiceiurilor religioase ale connaţionalilor 

săi. In deosebi credinţa în Mesia o găsim la el 

într’o formă care nu se deosibeşte de cea popu-

20). Ewald, ^Geschichte des Volkes Israel V, 181—186 şi Karl 
Beth, Hat Jesus gelebt ?
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iară decât prin coloritul ei cu desăvârşire fan

tastic.

Mesia va fi un viteaz, care va purta războae 

şi va supune neamuri mari şi numeroase. Când 

se va arăta el, israeliţii din întreaga lume, se 

vor aduna în Ţara sfântă. Chiar dacă s’ar afla
%

îa marginea pământului ca sclavi la duşmanii lor, 

vor fi liberaţi toţi într’o zi, ca la un semn dat, 

pentru că devenirea lor virtuoşi într’o clipă va 

umple de uiuîîFe pe stăpânii lor. Când vor primi 

această libertate neaşteptată toţi cei împrăştiaţi 

prin Grecia şi în ţările barbare, şi în insule şi 

pe continent, se vor strânge toţi din toate păr

ţile la un anume loc, fiind călăuziţi într’acolo de 

o arătare dumnezeiască, pe care vor vedea-o nu

mai cei mântuiţi . . . .  Când vor sosi (în Ţara 

sfântă), cetăţile dărâmate se vor zidi dela sine, 

pustia va fi din nou locuită şi pământul nero

ditor va fi roditor . . . .  Dumnezeu va trimite 

atunci ajutor ceresc sfinţilor săi, ajutor care va 

consta în aceea, că ei vor fi atât de îndrăzneţi 

sufleteşte şi de puternici trupeşte, că duşmanii 

nu vor îndrăzni să le ţină piept. Unii dintre 

duşmani nici nu se vor învrednici de cinstea de 

a fi ucişi de mâna lor (a israiliţilor), ci Dum

nezeu le va trimite roiuri de viespi, care îi vor 

mânca. Sfinţii nu vor avea nevoe să verse sânge 

ca să. învingă pe duşmanii lor, ci aceştia se vor 

supune singuri din dragoste, din respe t sau de 

frică . . . Sfinţii vor înnota atunci din belşug în 

toate bogăţiile . . . Peste tot pământul va domni 

pacea . . . însăşi fiarele sălbatece se vor îm

blânzi, Urşii şi leii şi panterele şi elefanţii de 

India şi tigrii şi în genere toate fiarele cu putere 

de temut nu vor mai trăi singuratice, ci In turme 

şi se vor deprinde cu vederea omului, care nu 

va mai fi atacat, ci temut de ele ca stăpânul 

lor şi pe care-1 vor venera ca stăpân firesc. 

Unele din ele îi vor arăta stima lor dând din 

coadă ca animalele domestice şi în deosebi ca 

câinele de lux. Insuş neamul şerpilor şi al scor

pionilor şi al altor jivini nu vor mai fi atunci 

veninoase21).
✓

Pentru un om, care concepea astfel pe Mesia 

şi timpul mesianic, era, fără discuţie, o insultă, 

un scandal, o profanare învăţătura, viaţa şi ati

tudinea lui Iisus Christos, care n’a păşit ca 

Mesia politic şi naţional, ci pur religios şi moral.
r

*')• E Schttrer op. cit. 573-576.

Pe înfăptuitorul acestui din urmă ideal mesianic, 

Filon nu putea de cât să-l urască, să-l dispre

ţuiască, ca pe un înşelător sau nebun. Mândria 

lui de filosof îl opria chiar să audă ceva despre 

un astfel de Pseudo-Mesia — după socotinţa lui

— cum dar ar fi putut el să se hotărască să 

scrie ceva despre el ? Vestea că Iisus a fost 

-* -^-jnit n’a putut decât să mulţumiască pe Filon, 

iar pe cea despre înviere nici nu mai încape în

doială, că a socotit-o ca un basm.

Justus din Tiberiada a fost un contimporan 

al lui Iosif Flaviu şi a scris — cum spune pa

triarhul Fotie— «O cronică a regilor iudei dela 

Moise până la Agripa». In cadrul îngust al unei 

cronici, scrise pe scurt, în care sunt trecute cu 

vederea fapte importante din istoria politică a 

lui Israel, nu-şi avea locul o relatare despre 

Mântuitorul Christos, cum foarte bine spune 

Chwolson: «Că la Justus nu se găseşte nimic 

despre Iisus, poate' să mire numai pe cine nu 

cunoaşte mai deaproape pe Justus. Justus din 

Tiberiada era un contimporan al lui Iosif şi cel 

mai îndârjit adversar politic al lui. Scrierea sa 

era în tond o polemică în contra acestui ad

versar, despre care susţinea, că e un tră

dător. întreb dar: Unde era locul să se vor- 

biască în această carte despre Iisus, care fusese 

ucis cu patruzeci de ani mai nainte, ca atâtea 

alte mii ?•*).

4. Sefer toldoth leşu. Cartea neamului lui Iisus, 

o scriere plină de insulte la adresa Mântuito

rului, cuprinde o mărturie, a cărei autenticitate 

nu poate fi pusă nici un moment la îndoială, 

despre existenţa reală a lui Iisus.

Această carte, care a fost tipărită şi folosită

de nenumărate ori în pamfletele împotriva

creştinismului de evreii habotnici din toate ţările 

şi timpurile, a fost compusă, cum spune chiar 

un învăţat evreu, care o desaprobă «din frag

mentele de legende talmudice despre Iisus»83) 

şi a văzut lumina zilei în evul mediu. Sâmburele 

ei e însă foarte vechiu şi sunt teologi cari cred, 

că genealogia lui Iisus din capitolul I al Evan

gheliei dela Matei n’ar fi decât un răspuns la 

calomniile ce răspândiau iudeii din timpul evan- 

gheliştilor asupra originii Mântuitorului, calomnii 

care le continuă Sefer toldoth Jeşu24).

M). Op. cit. 4.
,s). Grâtz, Geschichte der Juden, III, 805.
*4). Fr. Meffert op. cit. 116.
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Faptul că Celsus cunoaşte şi foloseşte această 

calomnie, pe care Origen o combate şi răstoarnă, 

confirmă părerea, că ea e mai veche decât cea 

mai veche' Evanghelie canonică.

Ea datează din acel timp în care iudaismul 

căuta să distrugă prin orice mijloace creştinismul 

născând. Cu câtă ură şi îndârjire a lucrat împo

triva creştinismului această reacţiune iudaică o 

descrie magistral Harnack:

«Pavel, fariseul, a detronat în istorie pe po

porul Israel şi religiunea lui. El a smuls Evan

ghelia de pe tărâmul iudaic şi a răsădit-o pe 

tărâmul umanităţii. Nici o mirare dar, că reac- 

ţiunea deplină a iudaismului împotriva Evan

gheliei abia acum începu — reacţiunea iudeilor 

şi a iudeo-creştinilor. Duşmănia iudeilor se 

citeşte pe fiecare pagină a Faptelor Apostolilor, 

dela capitolul XIII înainte. Ei au căutat să îm- 

piedice la fie ce pas opera lui Pavel printre 

păgâni. Ei au aţâţat plebea şi autorităţile în toate 

ţările. Ei au răspândit în lume sistematic şi 

oficial, împotriva creştinilor cari deja pe vremea 

lui Traian jucau un rol, învinuiri grozave şi au 

născocit calomnii asupra lui Iisus. Ei au procurat 

materialul literar adversarilor creştinismului din 

lagărul păgân. Ei au inspirat — după cât se 

pare — pe Neron să persecute pe creştini şi 

aproape peste tot, în sângeroasele persecuţiuni 

de mai târziu, au stat în fruntea sau la spatele 

persecutorilor. Sinagogele sunt izvoarele prigo

nirilor — fontes persecutionum sinagogae — zice 

Tertulian. Ei au privit, în chip instinctiv, creş

tinismul întemeiat pe creştinii recrutaţi dintre 

păgâni, ca adevăratul lor duşman, cu toate că 

arătau că el nu-i interesează câtuş de puţin»25).

Din acest timp de ură clocotitoare şi din 

gândul întinat de a nimici creştinismul în faşă 

. se perpetuă în lume bârfeala, că Iisus ar fi fiul 

neligitim al tinerei Maria, logodnica tâmplarului 

Iosif, cu centurionul roman Pandera, coman

dantul unei legiuni de calabrezi, pe care o

debitează Sefer toledoth Ieşu.

Dumnezeu a rânduit însă, ca ceea cie era năs

cocit cu scop de distrugere, să slujiască pentru 

întărire, căci calomnia nu şi-a ajuns ţinta, ci 

serveşte ca dovadă, că Iisus a existat cu ade

vărat.

Dacă Iisus n’ar fi existat cu adevărat, ce era

M). Mission und Ausbreitung des Christentums I, 49.

pentru iudei mai uşor de cât să-i tăgăduiască 

existenţa ? La ce ar mai fi slujit în acest caz 

ponegrirea originii lui ? Dar «realitatea este —
I

cum zice Harnack — că iudeii niciodată nu s’au 

îndoit de existenţa lui Iisus. Ei ar fi trebuit să 

se îndoiască, dacă ar fi fost măcar o umbră de 

nesiguranţă* căci o combatere mai cu temeiu de 

cât aceasta nu putea fi26).

Astfel calomnia, în loc să înjosiască persoana 

Mântuitorului şi să-i împuţineze gloria, este un 

martor irecuzabil al existenţei lui reale.

5. Talmudul, care este o colecţie de multe 

scrieri rabinice, a căror vechime se coboară până 

pe la anul 200 a. Chr. şi se ridică până la 500, 

chiar 600 d. Chr. cuprinde foarte multe date 

despre Iisus Christos.

Cu toate că în Talmud se constată un complot 

al tăcerei cu privire la persoana Mântuitorului, 

cu toate că numele de Iisus este evitat şi în

locuit cu expresii ca «Un om oare care» sau 

«Omul acela», cum a arătat învăţatul Ed. Konig, 

profesor în Bonn,*7) totuş în el — contrar de 

ceea ce afirmă Drews28) — se găsesc numeroase 

atestaţiuni despre Mântuitorul Isus Christos.

«Talmudul nu tace cu privire la întemeietorul 

creştinismului. El nu l-a putut trece cu vederea», 

zice profesorul Ed. Konig29).

Neîntrecutul cunoscător al literaturii talmudice, 

învăţatul rus Chwolson, afirmă, că rabinii din a 

doua jumătate a veacului întâi şi dela începutul 

veacului al doilea au cunoscut pe Iisus. El susţine, 

că rabinii au cunoscut pe la anul 71 d. Chr. 

chiar o Evanghelie, care era, probabil, Evan

ghelia originală a lui Matei şi citează mai multe 

locuri din Talmud, în care se vorbeşte despre 

Iisus30).

In fine, profesorul Hermann Strack din Berlin, 

evreu botezat, a adunat într’o lucrare,31) toate 

pasagiile talmudice, din diferitele ediţii vechi ale 

Talmudului, câci din cele mai noi au dispărut, 

despre Iisus şi despre creştini. Deşi în toate 

aceste pasagii se vorbeşte numai cu dispreţ şi 

ură de Iisus şi i se dau cele mai insultătoare 

epitete, ca: nebun, vrăjitor, bastard, înşelător şi

“ ). Christliche Welt, 1905, No. 14.
27). Tn 2 articole din «Die Reformation» No. 49 şi 50 din 1908,

întitulate: Der Talmud und der Stifter des Christentums.
28). Christusmythe, voi. II, 16.
M). In al doilea din cele 2 articole mai sus amintite.
30). In lucrările: Ueber die Frage ob Jesus gelebt hat Das letzte 

Pasahmahl Christi, apud Drews.
81). Jesus, die Hăretiker und die Christen, nach den altesten 

judischen Angaben, Leipzig, 1910.
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altele care nu pot fi scrise, totuş ele sunt o do

vadă foarte puternică despre existenţa lui Iisus.

Iată titlul câtorva paragrafe în care Strack a 

adunat citatele talmudice privitoare la Iisus:

Iisus răstignit; Cuvântul Evanghelie şi reaua 

lui întrebuinţare de un filosof (iudeo-creştin);

Iacob din Kefar Sekania (unde se povesteşte
/

cum Iacob, un ucenic al Mântuitorului, a voit să 

vindece «în numele lui Iisus», pe un rabin muşcat 

de şarpe); Rabi Eliezer şi Iacob din Kefer Se

kania (aci se spune, că acest rabin a ascultat 

cn cuvânt al lui Iacob, care i-a vorbit în numele 

iui Iisus, şi pentru că i-a plăcut, a fost acuzat 

de erezie); Bastardul (Iisus); Ben Stada (Iisus 

vrăjitorul); Iuda, fiul lui Tabai (sau Ioşua, fiul 

lui Perahia) şi şcolarul său (Iisus din Nararet); 

Papos, fiul lui Iuda şi Maria, împletitoarea de păr 

de femeie (părinţii lui Iisus); Ce zice Iisus despre 

sine? (se numeşte el însuş Dumnezeu şi Fiul 

Omului şi spune câ se va înălţa la cer); Iisus în 

iad (ca osândit); Cinci ucenici ai lui Iisus; Iisus, 

Pilat, Irod strămoşii lui Haman.

Insăş înşirarea acestor titluri de paragrafer 

fără a mai cita ceva din coprinsul lor, arată din 

destul cât de des şi din ce punct de vedere 

vorbeşte Talmudul despte Mântuitorul.

Când rabinii mai multor veacuri dearândul au 

aruncat atâtea insulte asupra lui Iisus, cum nu 

i-a trecut nici unuia din ei prin minte să-i con

teste existenţa, dacă el n’a existat?

Calomniile Talmudului, ca şi ale Cărţii nea

mului lui Iisus, sunt dar mărturii preţioase despre 

existenţa reală a lui Iisus, iar iudeii cari au voit 

să facă să piară opera sa şi numele să-i fie dat 

licării sau pronunţat cu dispreţ, au contribuit 

iărâ voia lor la eternizarea şi grorificarea lui.

*
* *

Mărturiile romane

Dela începutul veacului al doilea avem şi măr- 

toriile despre Christos a trei scriitori romani: 

Pliniu, Tacit şi Suetoniu.

1. Pliniu cel Tânăr, nepotul lui |Pliniu cel 

Bătrân sau Naturalistul, s’a născut în anul 61 

a a  62 d. Chr. şi a murit în anul 114. Intre anii 

111— 113 a fost consul al provinciei Bitinia, din 

Asia Mică. Din acest timp datează renumita lui 

scrisoare în care împărtăşeşte împăratului Traian 

rezultatul cercetărilor lui despre creştini ̂ i-i cere
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desluşiri asupra procedurii de urmat pe viitor 

faţă de ei.

Partea din scrisoare, care se referă la Mân

tuitorul, sunt cuvintele:

«Ei, (creştinii) m’au asigurat, că toată vina 

sau rătăcirea lor a constat în aceea, că obicinuiau 

să se adune cu toţii într’o anume zi, înainte de 

răsăritul soarelui, şi să cânte, în două coruri,
imne lui Christos ca Dumnezeu».

Pliniu afirmă dar, că din cercetările lui reiese, 

că creştinii adoră pe Christos ca Dumnezeu.

Să nu însemneze nimic această aserţiune cu 

privire la existenţa reală a Mântuitorului? Să 

dovediască ea numai îndumnezeirea lui, fără a 

adăoga ceva la siguranţa realităţii lui personale ? 

Să fi adorat creştinii din timpul lui Pliniu numai 

un Dumnezeu mitic, iar nu o persoană reală în 

Iisus Christos, cum pretinde Drews?

Cei cari susţin sau cred aceasta nu cunosc 

cum se formează miturile. Strauss însuş, care a 

emis cel dintâi teoria mitului cu privire la Mân

tuitorul, a învăţat că, pentru ca să se poată 

forma un mit, trebue să treacă mult timp. De 

aceea punea el aşa de târziu timpul în care s’au 

compus Evangheliile. Până când scrie Pliniu 

scrisoarea sa nu se scursese însă destul timp, ca
♦

să se poată forma un mit despre Iisus Christos.

Creştinii de atunci adorau dar, în persoana 

lui Christos Dumnezeu, un Iisus real, un Iisus 

care trăise nu de mult în trup, iar nu o simplă 

plăsmuire a fantaziei.

îndoiala asupra autenticităţii scrisorii lui Pli

niu în întregime sau numai a cuvintelor referi

toare la Mântuitorul şi bănuiala, câ ea ar fi opera 

unui scriitor creştin, cum s’a susţinut de Aub632) 

Havet,®3) Hochart,?4) Bruno Bauer35) ş. a. se 

loveşte şi stărâmă ca de o stâncă de unitatea 

şi uniformitatea stilului şi a gândirii, care străbat 

epistola, ca un fir roşu, dela un capăt până la 

celălalt.

Franklin Arnold a răspuns cu succes®6) la toate 
obiecţiunile ridicate împotriva autenţiei, iar Har-

nack a adăogat la argumentele lui şi altele

noui37).

M). Histoire des pers^cutions de l’Eglise 1875, 215 urm.
M). Le Christianisme et ses origines 1884, IV, c. 8.
14). Etudes au sujet de la pers^cution des Chrdtiens sous

Neron 1885, 79-143.
86). Christus und die Câsaren, 1877, 268 urm. Edwin Johnson 

Antiqua mater 1887.
s6). Die neronische Christenverfolgung. 1888, 110.
87), Die Chronologie der altchristlichen Literatur 1897, 256.
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Obiecţiunea ridicată în vremea din urmă de 

Kautsky,38) în numele socialismului german, îm

potriva autenţiei scrisorii pe temeiul afirmării, că 

creştinii ar fi fost aşa de numeroşi în Bitinia, 

pe vremea lui Traian, în cât templele păgâne ar 

fi fost ameninţate să rămâe goale, ceeace n’ar 

putea corespunde adevărului, se infirmă de ceea 

ce se ştia de demult despre origina creştinis- 

mului în genere şi răspândirea lui în primele 

veacuri şi de ceea ce s’a stabilit de Harnack 

în lucrarea sa Mission und Ausbreitung des Chris- 

tentums in den ersten drei Jahrhunderten.

«Asia Mică — zice Harnack — a fost dimpreună 

cu Egiptul de jos, ţara creştină prin escelenţă 

în timpul dinainte de Constantin cel Mare. Că 

a fost aşa, se poate susţine cu siguranţă. Pentru 

ce a fost aşa, nu e greu de spus, deşi pentru 

diferitele părţi ale Asiei Mici cauzele sunt diferite. 

Aci, elenismul se desvoltase în aşa fel, că uşor 

se putea împăca cu creştinismul, iar provinciile ne

atinse de el şi cu o slabă cultură, oferiau creşti

nismului un pământ virgin. Aci era, în multe 

provincii, un mare număr de iudei, cari, deşi 

duşmani ai creştinismului, totuş îi pregătiseră terenul 

în multe inimi şi capete. Aci se efectuase deja 

o minunată amestecare între iudaism şi păgânism, 

precum în mitologie, aşa şi în gânduri şi popu

laţia avea sufletul deschis, pentru un nou sin

cretism. Aci, în cele mai multe provincii, nu 

era o puternică şi unitară religiune naţională, 

care să opună creştinismului o împotrivire aşa 

de fanatică, cum i-au opus religiunile siro-fe- 

niciene. . . .

. . . Deja înainte de Traian găsim comunităţi 

creştine în Perghe, în Antiohia Pisidiei, în Iconia, 

Derbe, Listra, în localităţi* ale căror nume nu 

se numesc din Galatia, Capadocia, Bitinia»39).

Istoria respinge dar obiecţiunea lui Kautsky şi 

probează, că au fost creştini destui în Bitinia pe 

vremea lui Pliniu. Că acesta ar fi exagerat puţin 

numărul lor, fie pentru a-şi motiva mai temeinic
«  _ 

intervenirea sa către însuş împăratul, fie pentru 

a-1 îndupleca să-i porunciască să trateze mai cu 

blândeţe pe creştini, cum crede Harnack,40) si

tuaţia nu se schimbă întru nimic: creştinismul 

se răspândise în Bitinia în toate straturile sociale 

şi pătrunsese chiar prin sate, ceea ce în alte 

părţi s’a întâmplat mult mai târziu ?

80). Ursprung des Christentums 1908, 140—141.
M). Op. cit. voi. II. 184*187. 40). Ibidem, nota 1 de?« pag. 189.

Scrisoarea lui Pliniu este dar incontestabil au

tentică şi ne dă o interesantă mărturie despre 

existenţa lui Iisus Christos, fără a ne spune cine 

a fost el.

Aceasta o face Tacit.

2. Tacit, cunoscutul istoric roman, s’a născut 

în anul 55 şi a murit pe la 120 d. Chr. Intre 

anii 115 şi 117 a scris el opera sa istorică, în

titulată *Annales», în care tratează timpul dom

niei lui Tiberiu, Caligula, Claudiu şi Neron, adică 

anii 41-68 d. Chr. Vorbind despre domnia lui 

Neron şi anume despre marele incendiu care a 

nimicit o bună parte din Roma, în anul 64, 

Tacit are prilejul să dea câteva lămuriri despre 

persoana Mântuitorului. Opiniunea publică în

vinuia pe Neron, că ar fi pus să se dea foc 

Romei. Acesta, ca să scape, aruncă vina pe 

creştini.

Iată povestirea lui Tacit:

«Ca să înăbuşiască acest zvon, el (Neron) a- 

runcă vina pe alţii şi pedepsi cu chinuri foarte 

meşteşugite, pe aceia pe cari poporul de jos îi 

numia creştini şi cari erau urîţi din cauza fără

delegilor lor. Aceştia îşi trag numele dela Chri- 

stos, care a fost osândit la  moarte de pro

curatorul Ponţiu Pilat, pe tim pul când era 

îm părat T iberiu> . . .41).

Tacit afirmă dar existenţa reală a lui Iisus şi 

moartea lui sub Ponţiu Pilat. Nu mai încape nici 

o îndoială, că Tacit era bine informat despre 

ceea ce scria şi că n’a făcut afirmaţiuni gratuite. 

Tot ce a scris, s’a verificat în decursul timpului 

şi s’a dovedit ca adevărat. De ce numai în acest 

punct să se presupună, că arătarea lui n’ar cores

punde adevărului? Mommsen a susţinut şi un 

cercetător care s’a ocupat special a repetat că 

Tacit ar fi consultat în această privinţă procesele 

verbale ale senatului şi ar fi avut sub ochi însuş 

raportul lui Pilat,48) dar cei mai mulţi istorici şi 

teologi nu cred aceasta verosimil. Studiind fac

similul manuscrisului, Harnack a adus o dovadă
I

foarte convingătoare de scrupulositatea şi spi

ritul critic de care era călăuzit Tacit în scrisul 

său. In manuscris era scris primitiv, că poporul 

numia pe creştini «chrestiani», nume care e corijat 

apoi şi înlocuit cu cuvântul «christiani», pentru 

că vine dela «Christos>, lucru care e limpede 

pentru Tacit, care ştia cine a fost Christos. Mai

41). Annales XV, 44.
**). G. Andersen, Wochenschrift fiir klassische Philologie, 1402,8.
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mult: termenul «îi nu mia: appellabat», ar însemna

— continuă Harnack — că probabil, nici poporul 

nu mai numia pe vremea lui Pliniu, ca.pe vremea 

ini Neron, pe creştini «chrestiani»,ci «christian»43)

O inscripţie, descoperită, în 1885, în Pompei, 

confirmă aceasta44).

Autenţia întregului pasagiu în care se coprind 

aceste cuvinte a fost pusă însă de unii la îndo

ială. Deja Dupuis socotia că relatarea iui Tacit 

sar avea nici o valoare, pentru că n’ar fi decât 

repetarea unei legende,45) iar mai târziu Ho- 

chart46) şi după el Drews47) asigură că textul 

întregului pasagiu ar fi adaos de un creştin, prin 

veacul V.

Hoc'hart, care a susţinut că întreaga operă 

«Annales» n’ar fi a lui Tacit, ci a unui huma- 

nist din veacul XV ,4s) a fost combătut de 

Douais49) şi Boissier50) în Franţa şi de Franklin 

Amold51) şi alţii în Germania, aşa că părerea 

lui Drews pluteşte în văzduh.

Mai întâi, identitatea de stil şi imposibilitatea 

aproape absolută ca alt cineva să poată imita 

întocmai stilul lui Tacit, şi după aceea împre

jurările în care a trăit şi a scris el pledează 

pentru autenţie.

Tacit dă apoi şi izvoarele din care a scos in- 

rormaţiile despre creştini şi anume din Pliniu cel 

Bâtrân, din Cluvius Rufus şi Fabius Rusticus. 

Afară de aceasta, dacă voia să ştie mai multe 

amănunte despre creştini, le putea avea dela 

prietenul său Pliniu cel Tânăr. Ba mai mult: le 

a putut avea şi le a avut, de sigur, prin sine 

fcisuş, căci a fost, ca şi Pliniu şi aproape In 

acelaş timp cu el, proconsul al provinciei Asia, 

mde creştinismul era foarte răspândit. In această 

calitate, el a avut fără îndoială de anchetat şi 

_~decat creştini, dela care a cules toate datele 

trebuitoare5®).
4

Bănuiala că pasagiul ar fi interpolat devine cu 

fctai absurdă şi imposibilă, dacă ne gândim la 

coprinsul lui. Ce minte poate admite, că un creştin 

ar fi putut înfăţişa pe creştinii veacului întâi

Mission und Ausbreitung, I, 399.
-j. Ibidem, 1,90, nota 6.
*). L’Origine des tous Ies cultes
m Etudes au sujet de la persecution des Chr^tiens sous 

le o * . 1885
Christusmythe II, 56. 

m - De l’authenticitk des Annales et des Histoires de Tacit, 1890. 
m * Revue des questions historiques, Oct. 1885.
* Comptes rendus de 1’Academie des Inscriptions, Martie 1886.
* - Die neronische Christenverfolgung, 1888.
*- Cichorius, bei Norden, losephus und Tacitus iiber Jesus

Crâcas, 1913.
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într’o lumină aşa de puţin favorabilă şi pe Mân

tuitorul în termeni aşa de reci, cum o face 

Tacit ?

Părerea lui Drews, că prin creştini s’ar putea 

înţelege iudeii ca unii cari credeau într’un Chris

tos sau Mesia, a cărui venire o aşteptau în 

curând58) sau că adevăratul nume al celor po

meniţi în acest pasagiu ar fi «chrestiani», adică 

adoratori ai «bunului Dumnezeu» (Chrestus), cum 

numiau gnosticii pe Dumnezeul lor, în opoziţie 

cu Iahve, Dumnezeul iudeilor şi făcătorul lumii, 

sau că «chrestiani» ar fi nişte iudei sectari, adică 

mesianişti, cari aşteptau cu nerăbdare apropiatul 

sfârşit al lumii prin foc, ceeace ar fi atras asupra 

lor bănuială că ei au dat foc Romei,54) această 

părere este produsul unei fantazii desordonate, 

lipsită cu totul de orice temeiu şi cu neputinţă 

de crezut.

Nu e, poate, fără importanţă si adăogăm că

chiar şi Kautsky socoteşte pasagiul ca absolut

autentic55).

3. Al treilea scriitor roman, care aminteşte de 

Iisus, este Suetoniu.

Acesta a fost tribun pe timpul împărăţiei lui 

Traian, iar în timpul lui Adrian a fost magister 

epistolarum, adică un fel de secretar al împăra

tului. In această calitate, el a cercetat cu dea- 

mănuntul şi a folosit pentru scrierile sale arhiva

imperială.

Opera sa de căpetenie este viaţa celor dintâi 

doisprezece împăraţi.

In descrierea vieţii lui Claudiu, Suetoniu po

vesteşte şi alungarea iudeilor din Roma, în anul 

53. Odată cu ei au fost alungaţi şi creştinii, cari 

pe atunci erau confundaţi cu iudeii. Motivul a- 

lungării a fost, după Suetoniu, că iudeii erau 

într’o continuă fierbere din cauza unui oare care 

Chrest: « fudaeos, impulsore Chresto, assidue tu- 

multuantes Rontae expulit56).

E uşor de înţeles că Chrestus e numele latin 

popular al lui Christos (compară Vergii şi Virgil) 

şi că turburârile puse pe socoteala iudeilor, din 

cauza agitaţiunilor lui Chrest, nu pot fi altceva 

de cât neînţelegerile dintre iudeii rămaşi cre

dincioşi legii mozaice şi creştini şi că deci aci 
e vorba, s’ar putea zice, în prima linie de creştini 

şi în a doua numai de iudei.

**). Christusmythe, II, 61.
S4). Ibidem 71-72
85). Ursprung des Christentums, 8.
M). Vita Claudii, cap. 25.
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Dacă Chrestus e socotit ca un agitator, de 

care Suetoniu nu spune că era în viaţă, de sigur 

că el l-a socotit ca o persoană reală. E de re

gretat, că nu re dă mai multe amănunte despre 

el, dar n’o putea face, pentrucă nu intra în pla

nul său, care era de a descrie vieţile împăra

ţilor, iar nu ale diferitelor persoane de care a 

trebuit să pomeniască în treacăt.

S’a zis de mulţi, că ar urma să avem mai 

multe mărturii din partea scriitorilor romani din 

veacul întâi şi al doilea al erei creştine, dacă 
_ • 
lisus a existat în realitate.

Explicaţiunea lipsei unui mai mare număr de 

mărturiKstă pe de o parte în faptul, că cele mai 

de seamă opere istorice asupra acestei epoci din 

istoria romanilor sunt scrierile lui Tacit şi ale lui 

Suetoniu şi aceşti doi istoriografi tocmai că po

menesc despre lisus şi al doilea, că pe aristo-
/

craţii şi intelectualii romani îi interesau prea 

puţin, ca să nu zicem de loc, cele ce se petre

ceau între iudei, mai ales când acestea se referiau 

la aprinsele şi nesfârşitele lor certe religioase. 

Chiar după ce creştinismul numără printre ade

renţii săi şi cetăţeni romani, situaţiunea nu se 

schimbă multă vreme, pentru că aceştia erau mai 

mult sclavi şi muncitori, a căror viaţă interesa 

pe patricieni şi scriitori tot aşa de puţin ca şi 

a iudeilor.

Aceste afirmaţiuni sunt ilustrate de teologul 

berlinez Deissmann printr’un foarte elocvent e- 

xemplu contimporan.

Trei filologi clasici: E. Klebs, Hermann Des- 

sau şi P. von Rhoden, au publicat sub auspi

ciile Academiei de ştiinţe di» Berlin, o lucrare în

3 volume, întitulată «Prosopographia . . . romani- 

saeculi /, II, III» , în care au dat numele a 

8644 de persoane, bărbaţi şi femei, culese 

din literatura şi inscripţiunile celor 3 veacuri 

care s’au scurs dela August până la Diocleţian, 

adică tocmai din cele dintâi 3 veacuri ale bi

sericii creştine. Numele sunt catalogate în ordine 

alfabetică. (

«Dacă răsfoim aceste volume — zice Deissmann

— găsim printre persoanele din epoca împăraţi

lor pe amantul îndumnezeit Antinous, dar pe Ioan 

Botezătorul nu; pe Apoloniu din 'liana, dar pe 

lisus din Nazaret nu; pe renumitul căpitan de

tâlhari Bulla Felix, dar pe Pavel din Tars nu; 
pe istoricul Iosif Flaviu, dar pe evanghelistul 
Luca nu, fără să mai vorbim de uitatele suflete

din salutările epistolelor lui Pavel. Şi aceasta 

nu e din întâmplare, ci autorii declară, că «au 

lăsat la o, par te nesjârşitul furnicar omenesc al 

plebeilor, de care sunt pline textele scriitorilor 

bisericeşti şi jurişti» (sed ominum plebeiorum 

infinita illa turba, qua scripta ecclesiastica et 

auctorum juris referta sunt, procul remota est».

«întocmai aşa lipseşte aproape cu totul
interesul — adaogă Deissmann în notă — la
aristocraţii istorici din epoca imperială 
pentru creştinism în primele veacuri şi 
astfel se explică foarte bine pe cale is
torico culturală neamintirea lui lisus şi a 
apostolului Pavel de cei câţiva autori 
contimporani cu ei»57).

Aşa de puţine şi de necomplecte cum sunt, 

atestaţiunile lui PJiniu, Tacit şi Suetoniu dovedesc 

în chip sigur, că »Iisus a existat şi acesta este 

lucrul de căpetenie, căci amănuntele privitoare 

la persoana, viaţa şi învăţătura sa se găsesc la 

scriitorii creştini.

Mărturii creştine legendare

1. începând dela istoricul bisericesc Eusebiu, 

episcopul Cezareei, din jumătatea întâi a vea

cului IV, numeroşi scriitori creştini, din sânul 

diferitelor naţiuni şi aparţinând mai tuturor con

fesiunilor, s’au ocupat de o corespondenţă ce ar 

fi avut loc între Abgar, craiul din Edesa, • şi Mân

tuitorul Christos.

Biserica de apus a declarat de apocrifă această 

corespondenţă într’un sinod ţinut la Roma, în 

anul 494, şi cu toate acestea teologi ca Tille- 

mont,58) Cave59) şi Welte60) au încercat să-i a- 

pere autenţia.

Chiar la protestanţi, Centuriile magdeburgice6') 

şi Cureton®2) au susţinut acelaş lucru, pe când 

marele teolog R. A. Lipsius,83) întemeindu-se

pe faptul, că cel dintâi rege creştin al Edesei, 

cunoscut istoriceşte, a fost Abgar VIII, care a 

domnit între anii 176-213, a conchis, că cores

pondenţa .ar data din timpul acestui rege şi ar 

urmări scopul să dea aparenţa că creştinismul

are în Edesa obârşie apostolică.

In biserica ortodoxă: Evagrie, Procopie al Ce-

57). Das Urchristentum und die unteren Schichten, 1908, 
217-218

58). Memoires pour servir â l’Histoire ecclesiastique, 1,362 şi 615.
*8). Scriptorum ecclesiasticorum historia literaria.
60). Tiibinger Quartalschrift, 1842.
8l). I Centurie, cartea I, 2 şi cartea II, 2.
ea). Ancient Syriac Documents, 1864.
•■). Die edessenische Abgarsage, 1880.
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zareei, Gheorghe Amartolas, loan Damasceanul, 

Constantin Porfirogenitul, Kedrinos, NichiforCalist 

şi alţii, Moise de Corene şi Lahubna dintre ar

meni şi Grigore Abulfaragi dintre iacobiţi, s’au 

ocupat de asemeni mult de această corespon-
>

denţă, pe care, fără să fi tratat-o în chip critic, 

au socotit-o de bună seamă ca autentică.

Corespondenţa constă dintr’o scrisoare a lui 

Abgar către Iisus şi din răspunsul dat de Iisus 

acestuia.

Forma amândurora variază simţitor dela Eu* 

sebiu până la Nichifor Calist şi s’a amplificat şi 

mai târziu.

In forma lor cea mai simplă, ele sună astfel:

Scrisoarea lui Abgar către Iisus.

«Mântuitorului Christos, care s’a arătat în 

trup omenesc în părţile Ierusalimului, sănă

tate. Am auzit de minunile şi tămăduirile 

ce faci numai cu cuvântul, fără a te sluji 

da ierburi (sau alte doftorii). Am înţeles, 

că faci pe orbi de văd, pe ologi de umblă, 

pe leproşi curăţeşti, duhurile necurate le 

goneşti din cei ce pătimesc, pe cei cu boale 

netămăduite îi lecueşti şi dai viaţă morţilor. 

Aceste minuni m’au făcut a gândi, că eşti 

un Dumnezeu pogorît din cer, că eşti Fiul 

lui Dumnezeu. Pentru aceasta am îndrăznit 

a-ţi scrie această scrisoare, rugându-te să
*  . 

vii să mă vezi şi să mă tămădueşti de boala 

de care pătimesc de multă vreme. Am auzit, 

că şi iudeii te gonesc şi cârtesc pentru minu

nile tale şi caută a ta prindere. Eu am aici 

o cetate frumoasă şi răsfăţată şi măcar că 

nu este prea mare, dar îţi va fi îndestul 

pentru toate cele ce-ţi vor trebui».
»

Răspunsul Mântuitorului.

«Fericit eşti, Avgare, că ai crezut în 

mine mai nainte de a mă vedea, căci scris 

este de mine, că cei ce mă vor vedea nu 

vor crede în mine şi cei ce nu mă vor ve

dea vor crede şi se vor mântui. Cât pen

tru dorinţa ce arăţi, ca sâ viu să te văd, 

eu trebue a împlini în ţara aceasta toate 

lucrurile pentru care am venit şi după acea 

să mă suiu către Acela care m’a trimes 

şi, dacă mă voiu sui de aicia, îţi voiu tri

mite unul din ucenicii mei, care te va tă

mădui de boala de care suferi şi-ţi va da
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viaţă veşnică şi ţie şi celor cu tine» 64).

Abgar este numele a opt dintre regii (to- 

parhii) statului Osroene, cu capitala Edesa. Cel 

căruia se atribue scrisoarea către Iisus este Abgar 

V, supranumit Ukkama, adică «cel negru».El a 

domnit între anii 9-46 d. Chr. şi e al cincis

prezecelea rege al Osroenei65).

Ultimul rege cu acest nume, Abgar VIII, este

— cum am văzut mai sus — cel dintâi rege 

creştin al Edesei, cunoscut de istorie. El a dom

nit între anii 171-213 şi purta supranumele de

«bar Mânu» (fiul lui Mânu).

Cu toate că Abgar V a trăit pe vremea Mân

tuitorului, totuş corespondenţa epistolară dintre 

el şi Mântuitorul este, fără îndoială, o simplă le

gendă pioasă, bine intenţionată. De aceea a şi 

persistat cu atâta tenacitate în cele mai multe 

părţi ale lumii creştine.

Ea a luat fiinţă, de sigur, pe vremea lui Abgar 

VIII, adică cu câteva decenii mai târziu de epoca

în care Tacit îşi scria Analele sale.

Deşi un produs al imaginaţiei unui creştin 

evlavios, iar nu un document care fixează un 

fapt real, legenda aceasta are, prin adânca ei 

vechime, deplină valoare istorică cu privire la 

stabilirea existenţei Mântuitorului, pentru că tim

pul urzirii ei nu e prea îndepărtat de timpul in 

care a trăit Iisus şi ea exprimă convingerea ne

strămutată atât a urzitorului cât şi a tuturor celor 

cari au primit-o, că Iisus Christos a fost o per

soană reală, care a trăit şi lucrat în timpul şi 

locul în care-1 pun Evangheliile şi scrierile Noului 

Testament în genere.

2. Un alt produs al legendei pioase creştine 

este scrisoarea atribuită lui Publius Lentulus, 

şi trimisă de acesta senatului roman. în ea se 

descrie însăş figura Mântuitorului şi caracterul 

lui, în următorii termeni:

«în acest timp s’a arătat un bărbat, care 

încă trăieşte şi are putere mare. Numele 

lui este Iisus Christos. Oamenii îi zic proo

roc, iar ucenicii îl numesc Fiul lui Dum-
A

nezeu. învie morţii şi vindecă pe cei bol

navi de orice neputinţă. El este de statură

înaltă, dar bine potrivită. înfăţişarea feţei 
este serioasă şi plină de energie, încât cei

04). Traducerea românească a epistolelor este dată după Ceaslov, 
dar controlată după traducerea D-rului K. C. A Matthes, «Die 
edessenische Abgarsage auf ihre Fortbildung untersucht. 3882.

0I) ^ssemani, Bibliotheca orientalis, I, 417, apud K Schmidt. 
art. Abgar din Realencyklopădie der protestantischen Theologie 
uad Kirche.
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ce-1 privesc îl iubesc, dar se şi tem de el.

Perii capului îi sunt de coloare roşiatică 

până la urechi, fără lustru şi drepţi, iar de 

la urechi până la umeri creţi şi lucii, atâr

nând şi dela umăr mai jos şi despărţiţi şi 

într’o parte şi într'alta după datina Naza- 

reilor. Fruntea netedă şi curată, faţa ne

pătată, înfrumuseţată de o rumeneală po- 

trivită. Privirea e nobilă şi plăcută, nasul 

şi gura cu totul fără defecte. Barba e 

deasă şi de coloarea perilor capului, ase

menea despărţită. Ochii albaştri şi foarte 

luminoşi. Când mustră este înfiorător, iar 

când învaţă e atrăgătdr şi blând. înfăţişa

rea feţei îi este de o seriozitate deosebită. 

Nimeni nu l a văzut niciodată râzând, dar 

plângând da. Potrivit staturii înalte, mâi

nile îi sunt drepte şi braţele frumoase. Grav 

şi majestos în cuvânt, scump însă la vor

bire. La figură este cel mai frumos dintre 

oameni». 66)

Această epistolă atribuită lui Lentulus se gă

seşte întâiaş dată în scrierile lui Anselm, epis

copul de Canterbury, în veacul XI. Nu mai în

cape nici o îndoială că ea este neautentică şi

de provenienţă târzie. După toată probabilitatea 

datează abia de pe la începutul evului mediu 

şi a luat naştere în răsărit, dar s’a pierdut în 

original şi s’a păstrat numai în traducerea latină.67) 

Publius Lentulus căruia i-se atribue, în calitate 

de protonsul al Siriei sau procurator al Pales

tinei, nu se găseşte în lista acestor demnitari ai 

statului roman68). Un Lentulus, dar cu supra

numele de Marcellinus a fost proconsul al Siriei 

intre anii 59-58 înainte de era creştină69). Un 

alt Lentulus n’a exercitat autoritatea de pro

consul sau guvernator al acestor provincii ale 

Asiei. Autorul epistolei n’a fost dar bine infor-
4

mat asupra persoanei căreia i-a atribuit o.

3. Alte mărturii păgâne şi creştine, din dome

niul legendei, sunt mai puţin sigure şi le trecem 

sub tăcere. In general, atestaţiunile iudaice şi 

păgâne despre Mântuitorul sunt puţine la număr 

şi prea scurte, aşa că, din această cauză, nu 

dovedesc prea mult. Alipite însă la cele creştine 

sigure, ele formează împreună cu acestea un 

corp de mărturii care pun existenţa reală a Mân

tuitorului în afară şi mai pre sus de orice în

doială.

I. M1HÂLCESCU

IN FATA SFINTEI CRUCI

Când ingenuchiaţi în faţa sfintei Cruci, pe care 

stă răstignit Domnul Christos, aţi căutat vreo

dată, cu ochii minţii, să citiţi, pe acest chip 

sfânt, toată măreţia dumnezeiască a jerfei Sale, 

în lumina sa covârşitoare faţă de miciuna, rău

tatea şi nerecunoştinţa omenirei, pentru mântuirea 

căreia se jertfise ?

E atât de înălţător, că se cuvine s*o facem 
cât mai des şi mai deplin.

Sunt clipe de evlavie sfântă, în care toată

fiinţa noastră se luminează cu lumini cereşti şi

inima noastră se cuprinde de-o sfântă cucernicie

şi mintea noastră ia povăţuire de la Fiul lui

Dumnezeu, răstignit pe Cruce, de rostul şi înţe
lesul vieţii noastre, şi de cum trebue să privim

•®) Textul e dat după Ceaslovul mare, 706.
07) Hefele (Heuser) în articolul Christusbilder din Wetzer und 

Weltes Kirchenlexikon. Asupra întregei chestiuni vezi ceva mai 
multe amănunte la Nikolaus Miiller în articolul Christusbilder din 
Realencyklopâdie fur protestantische Theologie und Kirche.

fl8) Em. Schiirer, Lehrbuch der neutestamentlichen zeitgesch- 
ichte, 144-167.

«*) ib:dpm 14̂ .

suferinţele vieţii noastre pământeşti de care mai 

nimeni nu scapă.

Aţintiţi ochii pe sfânta Cruce şi priviţi cu 

luare aminte pe Cel răstignit.

Iată-I, capul plecat în jos! Cum ramura se 

pleacă sub greutatea rodurilor, în anii de belşug, 

aşa şi ramura aceasta de pe pomul crucii se 

pleacă sub greutatea rodului dragostei nemăr

ginite faţă de om. Ramura se pleacă, se tot 

pleacă, cu cât rodurile se coc, până se rupe, dar 

rodurile pentru noi sunt şi cad.

Iată-I fruntea, care n’a gândit decât bine şi 

care a dat lumii cea mai bună învăţătură, sin

gura învăţătură desăvâşită, care duce la fericirea 

veşnică, — iat-o picurată de sânge şi încununată 

c’o cunună de spini! E cununa pe care poporul 

nerecunoscător i-o pusese pe cap, în batjocură, 

închipuind cununa regească.

Faţa Lui îngerească, mai frumoasă decât a
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tuturor fiilor oamenilor, iat o plină de praf, 

sudoare şi sânge tristă ca însăşi durerea şi 

galbenă ca ceara.

Iată şi ochii Lui, frumoşi şi vii, cari priveau 

atât de blând şi de mângâetor, că vindecau pe 

bolnav din pat — iată-i stinşi de atâta durere

>i închişi să nu mai vadă atâta răutate si nere-)

cunoştinţă omenească.

Priviţi-I mâinile, cari numai au binecuvântat 

şi-au ajutat, cari au ridicat pe cei căzuţi şi au 

făcut atâta bine, — iată-le acum întinse şi piro

nite prţ cruce, de oamenii, cari primiseră acest 

nesfârşit de mare bine din mâinile Lui bine

făcătoare.

Iată-I şi picioarele, care numai pe calea bună 

au mers, şi la care nimeni n’a căzut fără ca să 

se ridice tare şi mângâiat, iată-le acum nemişcate 

şi ţintuite.

Iar sub coasta împusă cu suliţa de răzbunarea 

fără de lege a poporului nerecunoscător, nu 

mai bate inima aceea dumnezeiască de bună, 

izvor nesecat de nesfârşită dragoste până la 

jertfă.

Inima Blândului Isusi ^Reazim tuturor celor 

slabi şi nevoiaşi, scăpare tuturor năpăstuiţilor, 

mângâiere tuturor celor întristaţi, nădejde tuturor 

celor în primejdii, ajutor tuturor celor ce-1 cer 

şi I-se roagă — iată singurul loc din omenire 

unde e nesfârşit de dulce să-ţi rezemi capul.

Iată-I tot trupul deşirat pe lemn şi plin de 

răni încă sângerânde.

Isus pe cruce! E bunul durerii şi-al jertfei, 

ridicat între Dumnezeu şi oameni, aşezat între 

fulgerile mâniei cereşti şi între fărădelegile omului,
%

oprind săgeţile pierzărei de veci, trimise de 

Dreptatea Dumnezeiască să piardă pe om pentru 

vina _sa grea.

Este împăciuitorul Cerului cu pământul, al 

oamenilor cu Dumnezeu, ispăşind cu jertfa sa 

pe cruce vina omenirei şi aducându-i mântuirea
♦

pe care-o pierduse prin fărădelegile sale.

In ochii unui suflet credincios, mâinile Mân

tuitorului întinse pe Cruce trec de capătul bra

ţelor Crucii şi se întind până departe, voind 

parcă să atingă cele două capete ale lumii, Cerul

pământul, tot văzduhul, ca să reclădească 

totul.

Cu braţele astfel întinse, par’că ar voi să 

fcnbrâţişeze totul, toată omenirea, pe care păcatul

o despărţise şi-o îndepărtase dela Dumnezeu 

Tatăl şi s’o împace cu El.

O! Suflet necăjit, trudit şi năpăstuit de toţi! 

Când zadarnic vei căuta în juru-ţi prietenii şi 

ocrotitorii de altă dată, apropie-te de Isus, 

răstignit pe cruce, adăpostul tuturor năpăstuiţilor, 

prietenul şi ocrotitorul tuturor şi în totdeauna.

El mai rămâne tuturor celor ce nu mai au 

nimic.

El primeşte cu nesfârşită bunătate pe tot 

omul ce vrea să-şi spună păsul inimei sale şi 

jalea sufletului său amărît.

Adăposteşte-te, suflet ofilit, sub braţele Crucii, 

sub braţele dragostei dumnezeieşti, şi-ţi* vei 

simţi cugetul împăcat, inima încălzită şi voia 

înviorată de puteri tainice.

Vei fi mai tare şi vei birui în lupta grea a 

vieţii.

De când Domnul Christos fu răstignit; sfânta 

Cruce este ocrotitoarea vieţii tuturor creştinilor.

Credinţa creştină a aşezat-o în toate locurile 

de cinste, pentru a însufleţi, a mângâia şi-a 
ocroti pe creştin.

La răspântii — ca s’arate drumeţului adevă- 

rata cale a vieţii, credinţa, şi ea, închinându-se 

ei, să-i dea puteri s’ajungă încotro a plecat.

La izvoare — ca, odată .cu apa răcoritoare, 

călătorul să se întremeze şi cu apa dătătoare 

de viaţă, cu credinţa în Cel ce-i poartă paşii 

spre bine.

In coliba săracului, ca mângâetoare a celor 

mici şi nevoiaşi. Ce mângâiere pe sărac, când 

dă cu ochii de Crucea din căsuţa sau coliba 

lui! Bietul om vede în ea pe toţi strămoşii lui, 

toţi săracii din tată în fiu!

In palatul bogatului, ca povăţuitoare, ca mai 

presus de toată starea lui şi mai de preţ de 

cât toate avuţiile sale, sfânta Cruce trebuie să 

fie lucrul de închinare, de cinstire, al său, şi 

nu banul, care este numai mijloc de bun traiu 

şi de bună faptă.

In casele tuturor creştinilor — păzitoare de tot
»

răul şi păvăţuitoare la tot lucrul bun.

In tribunale, ca să judece dreptatea şi să 

împartă dreptul.

Pe sfânta masă, în altar, ca îndemn la pietate 
pentru slujitorii altarului.

In spitale, ca să propoveduiască bolnavilor 
răbdare şi îngrijitorilor dragoste şi milă.

In celula ocnaşului sau în închisoarea osân-
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ditului, ca îndemn spre pocăinţă şi iertarea 

păcatelor.
*

De-asupra leagănului, unde doarme un înger 

de copil — păzitoare de tot răul; ca şi la 

capătul cosciugului, unde doarme un creştin, 

spre odihna de veci.

In mâna celui ce se sbate de moarte, care o 

duce cu mâinile lui slăbite şi uscate pe buzele-i 

galbene de suferinţă, şi de aci pe inima lui, 

care se stinge. Şi apoi, pe pieptul mortului, ca 

chezăşie, că trupul îngheţat de suflul rău al 

morţii se va încălzi de căldura vieţii veşnice, va 

învia după trecerea multor veacuri, la a dotia 

venire a Mântuitorului.

Pe pieptul vitejilor şi aleşilor omenirei, spre 

deosebita cinste ce li se cuvine pentru faptele 

lor; ca şi pe pieptul mamelor, soţiilor şi ficelor 

noastre, ca mărturie a unei inimi credincioase, 

care aşteaptă— prin Cruce— tot binele de Sus.
I

Deasupra steagurilor — spre biruinţă şi pe 

coroana regească — spre dreapta şi părinteasca

ocârmuire a popoarelor, şi ca mărturie că dela 

Dumnezeu şi prin ajutorul ceresc regii domnesc 

peste popoare.

Cu sfânta Cruce se înseamnă tot creştinul 

spre bună pază, ajutor şi bună sporire întru 

toate: călătorul când porneşte la drum, coră- 

bierul când se depărtează de. ţărm, semănătorul 

când aruncă sămânţa pe ogor, ostaşul când 

începe lupta şi aşa mai departe. Tot creştinul 

când începe şi când îşi încheie munca, când 

stă la masă şi când se ridică dela masă, când 

se culcă şi când se scoală din somn; în ceasuri 

de primejdii ca şi la răspântiile vieţii se înseamnă 

cu Crucea sfântă, păzitoare şi ajutătoare tot 

sufletului credincios.

Ea este semnul minunat al milei şi ajutorului 

dumnezeesc, este chezăşia mântuirei noastre, 

pecetia răscumpărării noastre.

Ne descoperim capul şi ne plecăm înaintea 

Ta, Cruce sfântă.

PREOT OR. CR1VEANU.

>

COMENTARIUL SFINTEI EVANGHELIEI

Venirea Magilor

(Matei 2, 1— 15)

Introducere

După ce am cunoscut evenimentele naşterii Mân

tuitorului, aşa cum ni le-a povestit Sf. Luca, ne ră- 

mâne să le cunoaştem şi pe cele care ni le poves

teşte Sf. Matei. Aici este locul să le povestim şi pe 

acestea, fiindcă, în şirul vremii când s’au petrecut, ele 

v:n după cele povestite de Sf. Luca.

E adevărat că este oarecare discuţiune în ce pri

veşte acest şir, cum şi despre chipul în care tre

buie să îmbinăm cele povestite de un evanghelist şi 

de altul. Se va vedea aceasta mai amănunţit în cele 

de mai la vale, când vom povesti înseşi faptele. Aic1 
ne mărginim numai a pomeni de t le. Acesta este ca- 

pitulul însă unde trebuie să dezlegăm chestiunea, 

fiindcă şi în capitulul trecut noi am pomenit de ne

voia de a hotărâ şirul adevărat al amănuntelor din 

povestirea naşterii Domnului dela amândoi evanghe- 

Pştii, dar n’am adus dezlegarea acolo.

Evenimentele naşterii, povestite de Sf. Matei şi 

trecute sub tăcere deSf. Luca, dar ştiute de el, sunt:

1 . Venirea Magilor; 2. Uciderea pruncilor; 3. Fuga în 

Egipt; 4. întoarcerea la Nazaret. Odată ce le vom fi 

isprăvit de cercetat şi pe acestea, putem spune că 

am încheiat cu toate cele privitoare la naşterea Dom

nului şi trebuie să ne întoarcem la Sf. Luca, pentru 

a cerceta povestirea despre venirea Domnului Hris

tos la Ierusalim la vârsta de 12 ani.

După ce am înţeles acestea, putem trece la însăşi 

bucata în care avem de tâlcuit cea dintâi dintre 

aceste chestiuni, şi anume venirea Magilor la Ieru

salim şi apoi la Betleem.

II.

T e x tu l

i . Iar dacă s’a născut Iisus în Vitleemul 
Iudeei, în zilele lui Irod împăratul, iată magii 
dela răsărit au venit în Ierusalim. 2. zicând: 
Unde este împăratul Iudeilor ceice s’a năs
cut? Că am văzut steaua lui la răsărit şi 
am venit să ne închinăm lui. 3. Şi auzind 
Irod împăratul, s’a turburat şi tot Ierusali
mul cu dânsul. 4. Şi adunând pe toţi ar
hiereii şi cărturarii norodului, i-a întrebat: 
unde este să se nască Hristos? 5. Iar ei au 
zis lui: In Vitleemul Iudeei, că aşa s’a scris 
prin prorocul: 6. Şi tu Vitleeme, pământul
Iudei, nicidecum nu eşti mai mic între domnii 
Iudei, câ dintru tine va eşi Povăţuitor, ca
rele va paşte pe norodul meu Israil. 7. Atunci
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Irod, întru ascuns chemând pe magi, a cer
cat cu deamâruntul dela dânşii de vremea 
intru care s’a aratat steaua. 8. Şi trimeţân- 
iu-i pe ei în Vitleem, le-a zis: mergând, 
cercetaţi cu amăruntul pentru prunc, şi da- 
că-1 veţi afla, să-mi vestiţi şi mie, ca şi eu, 
venind, să mă închin lui. 9. Iar ei, ascul
tând pe împăratul, s’au dus. Şi iată, steaua 
pe care o văzuseră la răsărit, mergea îna
intea lor, până a venit şi a stătut deasu
pra unde era pruncul. 10. Iar ei, văzând 
steaua, s’au bucurat cu bucurie mare loarte. 
11. Şi intrând în casă, au văzut pruncul cu 
Maria, mama lui, şi căzând, s’au închinat 
lui. Şi deschizându-şi vistieriile lor, au adus 
lai daruri: aur şi tămâie şi smirnă. 12. Şi 
luând înştiinţare prin vis, să nu se întoarcă la 
Irod, pe altă cale s’au dus la ţara lor.

III.

Starea textului

La această bucată nu sunt multe de spus în ce 

priveşte starea textului.

La stihul 1 , potrivit cu textul grecesc, citim: Vit

leemul Iudeei. Cu toate acestea Ieronim, în comenta

riul lui despre acest loc, spune că această citire e 

o greşală care s’a furişat şi că trebuie citit Vitleemul 

Iudei, aşa cum se găseşte locul acesta în textul 

evreiesc Judecători 1 7 , 7. In urma acestei arătări a 

'ui, în textele latine .a început să intre forma Vit

leemul Iudei, în loc de al Iudeei. Fillion spune că deo

sebirea nu e mare, întru cât Vitleemul era în tribul 

Iu: Iuda şi totodată şi în ţinutul numit pe atunci al 

Iudeei. Deci, întru cât împărţirea în triburi nu maj 

era pe vremea aceia, e cu putinţă să se fi întrebuin

ţat şi altfel de cum spune Ieronim; să se fi zis Vit

leemul Iudeei, şi nu Iudei, fiindcă pe atunci fiinţa îm

părţirea în care Iudeia era o provincie cu graniţele 

e: deosebite, pe când împărţirea în triburi perise 

ie mult.

La stihul 6 citim: între domnii Iudei, cuvinte care 

sunt ale Proorocului Miheia. Dar în grăirea aceasta, 

cî Betleemul nu este mai mic între domnii Iudei, 

t ’are niciun înţeles. Ar trebui să se zică: între ora- 

î-\'e Iudei. In textul evreiesc este: între rriiile Iudei. 

D i" acel miile înseamnă oraşe sau orăşele, fiindcă 

r'oorocul prin miile, în acea întrebuinţare, vrea să 

rcâ localităţile în care se află ca la o mie de locui- 

::ri, aşa că n’ar fi nicio greşală dacă ar traduce cine- 

■ 1 cu oraşe.

E adevărat că cuvântul evreiesc de acolo bealfe, 

zică. e scris fără puncte vocalice, poate fi citit şi ca 

bşzlufe. In acest caz, se poate traduce şi cu domni 

rostirea domnii Iudei. Dar nu are înţeles. Cum
3

un oraş să nu fie mai mic între alţi domni ? De aceia 

zicem că citirea adevărată este bealft, atunci e bună 

numai citirea: şi iu Vifleeme nici de cum nu eşti mai 

mic între oraşele Iudei.

Alte deosebiri între texte sunt fără însemnătate. 

Astfel, dacă în unele texte cuvântul împăratul este 

pus înainte de Irod, în altele după; dacă un text zice 

la stihul 6 oSSaiA»?, iar altul (D) numai (i/fj, nu e nimic. 

De aceia sărim peste aceste mici deosebiri şi trecem 

laftâlcuirea textului.

IV.

Tâlcuirea textului

1. Iar dacă s’a născut Iisus în Vitleemul lu- 
deei, în zilele Iui Irod împăratu1, iată magii de 
Ia răsărit au venit în Ierusalim, 2. zicând: Unde 
este împăratul Iudeilor celce s’a născut? Că 
am văzui steaua lui la răsărit şi am venit să 
ne î icain&m iu i— 1. Despre oraşul Betleem, am 
vorbit când am tâlcuit stihul 4 cap. 2 dela Sf. Luca. 
Aici adăogăm numai că la Sf. Matei îl găsim numit 
în locul acesta Vitleemul Iudeei. Aceasta însă nu e 
fără pricină, pentrucă mai este un Betleem, care se 
afla mai spre mează-noapte, în tribul Zavulonului, şi 
de care se pomeneşte în cartea lui Iosua O , 15. Se 
crede că ar fi localitatea numită azi Beit-Lahm, la 7 mile
spre meazănoapte-apus de Nazaret. Cel mai cunoscut 

însă este Betleemul din Iudeia, care fiinţează şi azi 

având ca la 80001) de locuitori, toţi creştini şi ducând 

o viaţă îmbelşugată.

2. Irod împăratul este tiranul în vremea căruia s’a 

născut Domnul Hrisfos şi de care a pomenit şi Sf. 

Luca. După cum ştim, Sf. Luca vine totdeauna cu 

precizări de timp şi de loc, pentru a fixa bine când 

se petrec cele scrise de el. Sf. Matei e mai puţin stă

pânit de grija aceasta. El a scris despre naşterea lui 

Iisus (1. 18—24) fără nicio arătare despre timp şi 

loc, fără a spune măcar de unde erau Iosif şi Maria. 

Dacă însă aici pomeneşte de numele lui Irod împă

ratul, nu este pentru aceiaşi pricină ca la Sf. Luca, 

adică de a îngrădi evenimentul şi a-1 arăta când se 

petrecfe, ci pentru o pricină de alt soi. Pe el îl stă

pâneşte aici o cugetare teologică. Irod era cel dintâi 

rege străin în sânul neamului evreiesc şi, deci, prin 

aceasta venise vremea ca să se împlinească prooro- 

cia lui Iacov din cartea Facerii 49, 19, că Aşteptatul 

neamurilor, adică Mesia, va veni atunci când domnia 

peste poporul evreiesc va trece în mâna unui străin. 

Această vreme venise. Irod era străin, de neam idu- 

meu. Dacă Sf. Matei pomeneşte de el, e tocmai pen

tru a îmboldi înţelegerea cititorului. El vrea să spuie 

că pruncul despre care scrie este cu adevărat Mesia. 

Pomenind despre Irod. arată prin aceasta că s’a în

deplinit condiţiunea pentru împlinirea proorociei, adi

*) Acest număr îl dă Dictionary of the Bible al lui Hasttngs» 
ed, 4, Edinburgh 1919, p. 93. Fillion însă dă numărul numai 
de 3000.
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că trecerea domniei peste Israil în mâna unui străin.

Acest Irod este chipul cel mai de seamă al unei 

întregi familii cu acest nume, aşa că mai degrabă ar

trebui să-l privim drept numele familie. Fată de cei-
f*
t

lalţi, care poartă tot numele de Irod, precum: Irod 

Fillp, Irod Agripa, pe cel dintâi istoria îl numeşte 

cel Mare, penfrucă a avut apucături, şi rele şi bune, 

prin care şi-a însemnat fiinţa lui în istorie mai mult

decât toţi urmaşii. Era om înzestrat cu mari calităţi
\

de pătrundere şi pricepere. Dar lipsit fiind de sim

ţul moral şi stăpânit numai de gândul de a nu fi de 

Ioc stingherit în exercitatea puterii lui, a săvârşit
r

cruzimi neauzite, oridecâteori i se părea că cineva îi 

stă în cale. De aceia toată înzestrarea lui a dus mai 

mult la vărsarea de sânge şi la plăsmuirea numelui 

de groază cu care-1 cunoaşte propoveduirea creşti

nească. Aşa sunt toate înzestrările minţii omului, ori

cât de strălucite, când nu sunt călăuzite de cugetu] 

curat şi au ca ţintă numai împlinirea poftelor.

Albert Reville îl numeşte „om extraordinar" şi „cri

minal încorona\ a cărui domnie, strălucită şi întune

coasă în acelaş timp, este o lungă enigmă care în

curcă puterea de înţelegere a istoricilor».

Dacă ne întrebăm de faptele sale cele mari, trebuie 

să ne gândim la măreţul templu din Ierusalim, clădit 

de el, în locul celui sărăcăcios, ridicat de Evrei dupj 

întoarcerea din robia Babilonului. Iată însă şi altele, 

pe care le pomenim aici, aşa după cum Ie înşiră Re

ville: „A zidit în Ierusalim un teatru, un hipodron

şi a înfiintat jocuri care trebuiau să se ţie la fiecare 

patru an*. A zidit apoi oraşe păgâneşti, temple pă- 

gâneşti, aşa zise Cezareon, pe care le-a împodobit 

cu sculpturi şi statui. A ridicat din ruină vechea ce" 

tate a Samariei, sub numele de Sebaste, adică au

gusta, strălucita. A săpat portul vestit al Cezareei 

dela Marea Mediterană. Insula Rodos îi datoreşte 

tempul lui Apo'on Pitianul; Ascalonul fântâni şi aşe

zăminte de băi publice (terme); Antiohia un şir de 

coloane acoperite, dealungul stradei principale, care 

multă vreme au fost admirate. Oraşele Byblos, Be- 

ryt (Beirutul de azi), Tripolis din Siria, Ptolemaida, 

Damascul, chiar Atena şi Sparta şi-au avut partea lor 

din dărniciile lui pentru arhitectură"1)

Fireşte, prin toate a urmărit scopuri politice. Ele 

însă rămân drept întreprinderi mari, care fac să se 

vorbească de el în istorie şi din laturea aceasta- 

Adâncul fiinţei lui însă a fost nedomolita poftă de 

stăpânire, pentru care a săvârşit toate cruzimile şi 

poate şi toate zidirile măreţe cu care a presărat Ră

săritul.

V Jesus de Na?arcth, ed. 2 voi. 1. Paris 1905, p. 209.

Anii domniei lui au fost între 714 şi 750 dela în

temeierea Romei. Ştiind că Iisus Hristos s’a născut 

cu puţină vreme înainte de moartea lui, fiindcă Iosif 

şi Maria s’au întors din Egipt cu pruncul după moar- 

iea’Hui, faptul acesta ne slujeşte pentru a statornici 

că naşterea Domnuiui cade spre cei din urmă ani a1

domniei lui Irod. Dacă în cărţi se găseşte că Irod a 

murit cu 2 sau 4 ani înain*e de naş'erea Domnului, 

aceasta e dovadă că cronologia e greşită şi că ceiece 

noi numim anul 1 de*a Hrisfos e poate anul 4. Fapt 

este'că Irod trăia când Domnul s’a născut.

Moartea lui Irod a fos* cumplită. Trupul a început 

să i se descompuie şi să i se umple de verm!. Băile 

dela Ierihon, unde s’a dus să-şi caute sănătatea, cu

5 luni înainte de a muri, nu i-au făcut niciun bine.
*

Dar cu toată această stare, n’a încetat cu cruzimile 

lui. A pus de a sugrumat pe fiul său Antipatru cu 

cinci zile înainte de moarte, numai pentrucă i se pă

rea că umblă să-i ia domnia, iar pe sora lui a însăr- 

c?naf-o ca, a‘unci când o fi ca el să-şi dea sufle'ul, 

să puie să ucidă pe toţi frun*aş'i evrei închişi, ca să 

aibă cine flânge la moartea Iui. Porunca n’a fost îm

plinită, dar aşa a fosf până în cea din urmă clipă 

omul care ucisese pe mulţi din fiii şi soţiile lui, în 

curgerea lungii sale domnii de 37 de ani.

Este de trebuinţă să cunoaştem ceva mai amănun

ţit şirul neamului lui Irod, care se întreţese atât de 

mult cu povestirea evangheliilor şi a Faptelor Apos

tolilor. Este prea lungă s’o înşirăm pe toată aici. O 

vom da ca un adaos, atunci când va fi să tipărim 

acest studiu deosebit, ca o carte de-sine-stătătoare. 

Până atunci, spunem numai că începătorul familiei a 

fost Antipatru din Idumeia, despre care se spunea că 

ar fi de loc din Ascalon, pe ţărmul Mediteranei în 

ţara Filistenilor, de unde şi Irod cel Mare mai purta 

numele de Ascalonitul. Acest Antipatru fusese pus 

guverna'or peste Idumeia de către regele evreu Ale

xandru Isneu (105—78 în H.). Idumeia fusese cucerită 

de că're Ioan Hircanl (mort la 105 în Hr.) Fiul aces

tui Antipatru, numit şi el tot Antipatru, a ajuns să 

fie bine preţuit de regele Ioan Hircan II, iar după 

căderea Palestinei sub Romani, de către Pompe?, care

l-a făcut cetăţean roman şi epitrop sau procurator 

al Iudeei. La moartea acestuia, fiul său Irod' a ajuns 

în locul tatălui său, iar la anul 39 în Hr. a căpătat 

dela Senat şi titlul de rege al Iudeei. Numai prin lupte 

însă a ajuns să-şi ocupe tronul. De aceia socotim 

anul de începere al domniei lui 37, nu 39.

Mult mai bine se va urmări şirul neamului lui Irod, 

dacă vom privi o tablă genealogică. Noi o dăm în 

cele ce urmează după Dictionary of the Bible al Iui 

Hastings.



COMENTARIUL SFINTEI EVANGHELII 428

Antipater 
guvernatorul Idumeei.

Antipater 
procuratorul Iudeei, 

din care s’au născut:

Fasael, 
mort în robie la 

40 în. Hr.

Irod cel Mare, 
mort la 4 în. Hr. 

căsătorit cu:
Iosif.

Feroras, 
mort la 5 în. Hr., 
căsătorit cu o 
femeie de rînd.

Salomea, 
căsătorită cu 

1. Iosif, 2. Cos- 
tobar, 3. Alexas.

Doris

Antipatru 
omorât la 
4 î/i. Hr.

Aristobul,
ucis la 6 în. 
Hr., căsăt. 
cu Berenice, 
fiica Salo- 

meei.

Irod Agri- 
pa, mort la 
44 d. Hr., 
căs. cu Cy- 
pros, fiica 
lui Fasael 
şiaSalamp- 

siei.

Irod Agri- 
pa II, rege 
al Halcisu- 
lui, mort la 
90 d. Hr.

(86 ?).

Mariam I, 
strănepoa- 
ta lui Hir- 

can II.

Mariam II, 
fiica arhie
reului Si-

Maltace, 
o samari- 

teancă N

Cleopatra
din

Ierusalim.
mon.

Alexandru,
ucis la 6 în. 
Hr.; căs. cu 
Glafira, fii
ca lui Arhe- 
lau, regele 
Capadociei

Salampsio,
căs. cu Fa
sael, vărul 

ei.

Cypros, 
măritată cu 
Antipatru, 
fiul Salo- 

meei.

Irod Filip, 
căs. cu Iro-
diada, care 
s’a despăr
ţit de el.

Arhelau, 
regele Iu
deei la 4 

în. Hr.; dat 
jos şi mort 
în exil; 

căs. cu Gla
fira, vădu
va lui Ale

xandru.

Irod Anti- 
pa, tetrar- 
hul Oalileei
şi al Pereei; 
mort în exil
Ia Lyons : 
căs. cu Iro- 
diada, soţia 
lui Irod 

___Filip.

Olimpia,
căs. cu Io- 
sif, vărul 

ei.

Filip,
tetrarhul
Itureei.

Irodiada, 
căs. cu : 1. 
Irod Filip; 
2. Irod An- 

tipa

Aristobul,
căs. cu Io-
tape, prin- 
cesă de 
Emesa.

Irod,
rege de 
H a 1 c i s, 
mort la 48 

d. Hr.

Alexandru. Tigrane,
regele

Armeniei
Salomea

/

Mariam Berenice, 
căs. cu: 1 
Irod,* rege
al Halcisu- 
lui şi 2. cu 
Polemon, 

regele Pon
tului.

Drusilla, 
căs. cu : 1. Azi- 
zus, regele Ernê  

sei şi 2. cu 
Felix.

Drusus, 
mort tînăr. Tigrane, 

regele Armeniei.

Agripa, 
mort la 79 d. 

Hr.

Alexandru, 
regele Ciciliei.

3. Cine puteau fi magii dela răsărit ?

Trad'ţiunea creştinească îi numeşte regi. Cu toate 

acestea cuvântul mag nu înseamnă rege. Dacă ar fi 

-ost astfel, Sf. Matei ar fi spus-o cu atât mai mult, 

cu cât prin aceasta s’ar fi împlinit o proorocie. In 

Ps. 71, 10—11 citim: împăraţii Tarsisului şi ostroa

vele daruri vor aduce, împăraţii Aravllor şi Sava da

ruri vor aduce, şi se vor închina lui toate împără

ţiile pământului. Dacă magii ar fi fost regi, venirea 

lor ar fi fost pusă în legătură cu această proorocie, 

care ar fi fost arătată ca împlinită. Dar Sf. Matfei n’o 

face. Dovadă că nu erau regi.
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Pe lângă aceasta, din şirul povestirii, nu se vede 

că Irod le-ar fi arătat o cinstire deosebită, cum ar fi 

făcut-o, dacă ar fi fost regi. Ei erau numai nişte 

oaspeţi străini.

Dar atunci ce poate însemna numirea aceasta de magi?

Astăzi, prin magi înţelegem ceva ca nişte vrăjitori. 

Lucrarea lor se cheamă magie, care odată era foarte 

răspândită în Răsărit. Magia cuprinde în sine înde

plinirea a fel de fel de fapte săvârşite cu puteri mai 

mari decât cele ale naturii, dar săvârşite, nu cu aju

torul puterilor bune, ci a celor rele. Astfel erau vră

jitorii Egiptului care stăteau împotriva lui Moisi, 

atunci când el arunca plăgile asupra Egiptului. Noul 

Testament pomeneşte de Simon Magul. In toate ace

ste împrejurări, oamenii care făceau magie ni se în

făţişează ca nişte fiinţe care au la îndemână puteri 

mari, cu care îndeplinesc lucruri peste marginile le

gilor firii, dar totdeauna avem un fior în faţa lor, 

fiindcă îi simţim că lucrează nu cu puterea lui Dum

nezeu.

Aceasta se înţelegea prin magi şi magie pe vre

mea Noului Testament. Cu toate acestea un astfel de 

înţeles e mai nou. înţelesul cel vechiu era altul, care 

nu cuprindea în sine de Ioc cugetarea de ceva rău* 

Cuvântul mag e persan şi printr’însul se însemnau 

preoţii din răsărit şi înţelepţii care se aflau la curtea 

regilor, îi ajutau cu sfaturile lor şi descurcau vi

surile.

Dacă aci vedem pe nişte bărbaţi că se iau după o 

stea şi vin să se închine Mântuitorului, trebuie să 

luăm cuvântul de magi în vechiul lor înţeles, adică 

fără scârbirea pe care o trezea înţelesul de mai târziu.

Răsăritul era ţinutul unde oamenii s’au învăţat să 

privească minunăţiile cerului presărat de stele. Acolo 

s’a născut ceiace s’a numit apoi astrologie, adică ci

tirea în stele, punerea în legătură a mişcărilor de 

pe cer cu cele ce se întâmplă în lume, credinţă care 

a trecut adânc în omenire şi este la toate popoarele 

până în ziua de astăzi.

Magii de care ne povesteşte Sf. Matei trebuie să 

fi fost astfel de înţelepţi din vechime, oamenii care 

se gândeau la tainele lumii şi la rostul ei, setoşi de 

descoperirea lui Dumnezeu şi care au şi avut o lu

minare deosebită pentru a înţelege că s’a născut cine

va la care trebuiau să se ducă să se închine.

4. Dacă ei au tâlcuit vederea stelei în înţelesul că

s’a născut cineva mare, trimes dela Dumnezeu, se înţe

lege că numai o descoperire deosebită dela El putea 

să le dea un astfel de înţeles, fiindcă altfel greu ar fi 

putut înţelege ei rostul unei stele deosebite, cum nu 

mai era alta. Foarte bine spune Pascasius că, dacă 

ar fi fost o stea propriu zisă, aşezată în înaltul ce

rului, cum s’ar fi putut cunoaşte peste care casă stă? 

S’ar fi putut crede că stă peste mai multe case de

odată.1) De aceia o astfel de stea nu trebuie luată

1) Citat dapă C. Ryan, Vangelli delle Domeniche e delle Feste.

Trad. italiană din engleză, ed. 2, voi. 1. Roma 1910, pag. 157.

în înţelesul de stea ca toate stelele, ci ca o arătare 

luminoasă pe cer, care a izbit în chip deosebit pri

virea magilor şi pentru care au căpătat înţelegerea 

deosebită că este steaua vestitoare a naşterii Mân

tuitorului lumii. Că nu poate fi vorba de o stea ca 

toate stelele, se vede de acolo că ea tot mergea în

aintea magilor, apoi că a perit şi că iar s’a arătat la 

ieş'rea lor din Ierusalim şi s’a oprit deasupra locu

lui unde se afla Iisus. Se înţelege, nu se poate spune 

aceasta despre o stea, că s’ar mişca încoace şi încolo.

Toate socotelile făcute, pentru a arăta că aceia a 

putut fi o stea naturală, nu ne ajută nimic. Chiar să 

se fi ivit atunci o stea deosebită, după cum spune 

Kepler, anume că conjuncţiunea lui Jupiter şi Saturn, 

a produs un fenomen ceresc deosebit, caşi în 1604, 

când l-a observat el, nu putem explica arătarea din 

evanghelie numai cu aceasta. Mişcarea stelei, ascun

derea ei, arătarea din nou nu se pot explica numai 

prin conjuncţiunea lui Jupiter şl Saturn. Se înţelege, 

acest fenomen ceresc s’a putut petrece atunci, dar 

fără să aibă legătură cu ce s’a arătat magilor. Aici 

numai decât trebuie să presuounem că a fost lucra

rea deosebită a lui Dumnezeu.

5. In ce priveşte numărul magilor, evanghelia nu 

ne spune nimic. Tradiţiunea creştinească însă vorbe

şte de trei şi le dă şi numele lor: Melhior, Gaspar 
şi Baltazar. Dar mai veche e tradiţiunea despre nu

mărul lor decât despre nume. O găsim încă şi în 

veacul al treilea. Numele lor sunt pomenite abea prin 

veacul VIII.

închipuirea creştinească a mai spus despre ei că, 

întorşi în ţara lor, au vestit pe Hristos şi au ajutat 

la răspândirea evangheliei, iar mai târziu au murit 

ca mucenici în apărarea ei. Geiasin şi Saxus au spus 

că moaştele lor au fost duse la Constantinopol, iar 

de acolo la Milan. In sfârşit^Fra/enc Barbarosa le-a 

dus la Colonia, unde se odihnesc până azi').

6. Despre ţara de unde veneau ei, evanghelia ne 

dă numai numirea generală: dela Răsărit. Dacă ne 

gândim deadreptul la Răsărit, se înţelege că trebuie 

să ne dăm cu părerea că nu pot fi decât din Babilonia 

sau Persia, unde preoţii erau oameni învăţaţi $  se 

ocupau cu urmărirea mersului stelelor. Faptul că dăm 

peste fiinţe care se călăuzesc după stele, ne fac să 

ne gândim că avem a face cu oameni din aceste ţinu

turi. Cu toate acestea unii aduc alte temeiuri. Ei spun 

că darurile de aur, smirnă şi tămâie, mai cu seamă 

acestea două din urmă, ne dau a înţelege că e vorba 

de locuitori din Arabia, fiindcă acolo se găseau ast

fel de produse. Putem însă primi aceasta faţă de ex- 

presiunea dela Răsărit? Polzl ne spune că da, întru 

cât, după felul vorbirii din Biblie, cuvântul Răsărit 
(vezi Facerea 25, 6) poate însemna şi partea despre 

meazăzi-Răsărit a Palestinei, uiide era Arabia.2)

0 Vezi tot acolo, pag. 154.
*) Kurzgefasster Commentar des Evangeliunt des heil, Matihaus,

ed. 2, Graz 1900, p. 19.
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7. Dacă ne întrebăm^ acum despre timpul când au 

sosit magii la Ierusalim, trebuie să răspundem că a 

fost după ce s’au petrecut celelalte acte care urmau 

după naştere, precum tăierea-împrejur şi ducerea la 

templu. E adevărat că venirea magilor şi închinarea 

lor este arătată în zugrăvituri caşi cum ei găsesc pe 

Iisus în peşteră şi i se închină. Aceasta dă a^ înţe

lege că venirea lor cade chiar la începutul naşterii* 

Dar cercetând pujin amănuntele povestirii, vedem că 

nu poate fi aşa. Mai întâi, faptul că Irod ucide pruncii 

dela doi ani în jos, înseamnă că el a socotit un răs

timp mai lung dela naştere şi până la venirea magi

lor. Şi cu toate că el a trebuit să lungească răstimpul 

acesta cu mult, ca să nu-i scape Iisus, totuşi tre

buie să socotim o vreme cu mult mai lungă decât 

numai câteva zile după naştere. Evanghelia spune că 

Irod a întrebat despre vremea când s’a arătat steaua. 

Deci şi-a făcut el o socoteală, când a poruncit să 

ucidă pe tofi pruncii dela doi ani în jos.

Al doilea, adăpostirea în peşteră a trebuit să fie 

numai la începutul naşterii. După aceia Iosif şi cu 

Maria trebuie să fi găsit alt loc pentru adăpostire. 

Deci nu e de trebuinţă să cugetăm că magii au venit 

la peşteră, ci într’o lucuintă oarecare. Evanghelia spu

ne că steaua s’a oprit deasupra locului unde era prun

cul, dar nu spune ca asupra peşterii. Deci felul zu

grăvi turii nu trebuie să ne facă a crede că magii au 

venit la începutul naşterii.

Dacă ar fi vorba numai de depărtare, magii ar fi 

putut veni în scurtă vreme la Ierusalim. Cu cămila 

se merge mult mai iute decât cu calul. In vreme de

o săptămână, ei puteau veni de departe. In ce pri

veşte timpul, s’ar putea admite că au venit între ziua 

:â:erii-împrejur şi a ducerii la templu, adică între 

ziua a opta şi a patruzecea. Dar sunt alte amănunte 

care fac aceasta grea de primit. Anume, dacă magii 

2u venit între ziua a opta şi a patruzecea, sunt prea 

multe evenimente care se îngrămădesc asupra unui 

scurt răstimp. Ar urma că, plecând magii, Iosif şi cu 

Maria fug îndată în Egipt. Stau acolo pujin şi vin la 

Ierusalim pentru aducerea pruncului la templu. Po

vestirea însă nu ne dă voie să trecem aşa iute peste 

i'ate. Şederea în Egipt presupune că părinţii au tre

buit să aştepte acolo moartea lui Irod, care nu s’a 

■r.tâmplat chiar îndată. Şi oare, după măcelul care a 

f3St, ar mai fi îndrăznit Iosif şi Maria să vie la Ieru

salim pentru aducerea la templu ? Evanghelia ne spu

se că numai fiind pe tron Arhelau, fiul lui Irod, şi 

n’au trecut pe la Ierusalim.

Deci toate amănuntele acestea nu se pot împăca, 

iacă primim părerea că magii au venit îndată după 

rsştere. De aceia trebuie să socotim că au venit mai 

târziu. Poate la câteva luni. Ei au trebuit mai întâi 

sâ privească steaua îndelung, să cugete asupra ei, 

sâ socotească, să aibă descoperirea dela Dumnezeu 

$. apoi să se pornească la drum. Aceasta însă cerea 

*imp. Prin urmare t">ate elementele ne îndeamnă să 

7 -nem venirea magilor după ce toate celelalte acte
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ale naşterii s’au petrecut până la fuga în Egipt. Ur

mează apoi fuga în Egipt şi în urmă întoarcerea în 

Nazaret, de care pomeneşte Sf. Luca, precum ani vă

zut, trecând peste toate aceste fapte de care pome

neşte Sf. Matei.

8 . Privind peste întreaga povestire a venirii magi

lor, o nouă chestiune se ridică înaintea noastră: Ce 

putea să-i intereseze pe dânşii dacă s’a născut un 

rege al Israilului? Ei nu erau Israeliti.

Răspundem: In lumea veche pătrunsese într’o mă

sură oarecare vestirea dată Israilului că din sânul 

său se va ridica un mântuitor. Vedem aceasta şi în 

Sf. Scriptură, în proorocia lui Valaam, despre steaua 

care se va ridica din Iacov, dar vedem şi în scrii

torii păgâni mai depărtaţi încă de legătura cu Evreii. 

Ei ne fac nişte mărturisiri surprinzătoare. Astfel Tacit1) 

ne spune: «Era încredinţarea multora că în vechile 

cărţi ale preoţilor se cuprinde vestirea că în însuşi 

timpul acela se va întâmpla ca răsăritul să se întă

rească, iar cei eşiţi din Iudeia să ajungă a stăpâni

lumea» (Historia 5, 13). Şi tot aşa Suetoniu2): «Prin 
tot răsăritul străbătea atunci o veche şi statorncă

părere că este o proorocie după care cei eşiţi din

Iudeia au să ia lumea în stăpânire" (Vespasianus c. 4).
✓

Dacă ştirea aceasta era şi în Roma, urmează că cu 

atât mai mult magii ştiau despre proorocia Israilului, 

şi când li s’a vestit lor despre naşterea regelui din 

Israil, în legătură cu steaua care li se arătase, au 

ştiut îndată că e vorba de un fapt care privea toată 

lume*. La acesta veneau ei să se închine, ca Ia un 

rege care era şi al lor.

In genere, venirea magilor şi este privită drept 

mărturisirea păgânilor, care vin să se bucure şi ei. 

închipuirea scriitorilor îi şi face pe aceşti magi ve

nind, nu dintr’o tară, ci din mai multe, pentru a arătă 

că toată lumea vine să se închine lui Iisus. Fostul 

ambasador american la Constantinopol L. Wallace, 

care a scris romanul Ben Hur, în care se poveste

şte naşterea lui Iisus, începe cu zugrăvirea mult în

florită a venirii magilor şi-i arată venind din felurite 

tări, întâlnindu-se fără să ştie unul de altul.

închinarea magilor către regele nou născut se în

ţelege că nu putea fi închinare către un rege pămân

tesc. Regele pământesc era numai al Evreilor şi nu-i 

privea pe ei. Nu dela acesta se puteau aştepta să- 

şi întindă stăpânirea, când el era însuşi stăpânit de 

puteri mult mai mari. Ajunşi în Ierusalim, au trebuit 

să afle că Evreii aveau rege. Dacă şi după aceasta 

ei se duc să se închine, înseamnă că e vorba de un 

rege al sufletelor, de cineva a cărui putere putea stră

bate mult mai departe.

3. Şi auzind Irod îupăralul, s’e turburat şi 
tai Ierusalimul c i dânsul.—1. Care poate fi pricina

*) Pluribus persuasio inerat. antiquis sacerdotum literis conţi - 
neri, eo ipso tempore fore, ut valesceret oriena profectique Ju- 
daea rerum potirentur.

*) Percrebuerat oriente toto vetus et constans opinio esse ii\ 
fatis, ut eo tempore Judaea profecti rerum potirentur.
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pentru care s’a turburat Irod? După cele ce am po
vestit mai nainte despre firea lui, nu ne va fi greu 
să înţelegem. Acest vărsător de sânge, care nu avea 
altă grijă decât să nu-şi vadă tronul ameninţat, nu 
putea decât să se turbure auzind că s’a născut un 
rege. Cine putea fi acesta? Un nou vrăjmaş. îndată 
trebuia să încolţească în mintea lui gândul a de a 
stârpi sămânţa oricărei primejdii. Ucisese de toţi până 
acum, până şi pe fiul lui, cu 5 zile înainte de moarte. 
Aceiaşi măsură avea s’o întrebuinţeze acum.

2. Nu pentru aceiaş pricină ca Irod însă s’a spăi- 
mântat Ierusalimul. Poporul, înţelegând că ştirea tur
bură pe Irod, nu putea decât să se teamă. Orice ne
linişte a acestuia aducea nenorociri asupra poporului, 
după cum a şi adus prin uciderea pruncilor. De aceia, 
fără a-şi da încă bine seama ce este, poporul se aş
teaptă la nenorocire. El bănuieşte că neliniştea lui 
Irod va ajunge iar la fapte nelegiuite. După câte vă
zuse, avea din destul dreptul să se teamă.

4. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii 
norodului, i-a întrebat: unde este să £e nască 
Hristos? — 1. Cine putea răspunde la întrebarea ma
gilor? Cel mai puţin dintre toţi Irod, care era străin. 
Cu toate acestea, întru cât aşteptarea lui Mesia era ce
va cunoscut, gândul cel dintâi al lui Irod trebuie să. 
fi fost că e vorba de naşterea lui Mesia. Şi întru 
cât, în părerea Evreilor de atunci, Mesia avea să sta
tornicească o împărăţie pământească, Irod trebuia să 
cugete că împărăţia lui e ameninţată.

Cine putea să-i dea răspuns la aceasta?
Dacă ar fi fost numai o chestiune de ordin politic, 

avea el chip să răspundă. Dar aceasta, deşi cu re
zultat politic, era în fond o întrebare religioasă. Ve
nirea lui Mesia era vechea aşteptare a Evreilor. Căr
ţile lor sfinte, proorocii neîncetat le ţineau vie acea
stă aşteptare. Deci nimenea nu putea răspunde de
cât ceice tâlcuiau cărţile sfinte, adică preoţii şi teo
logii evrei. De aceia şi Irod a adunat pe arhierei şi 
pe cărturari.

»

2. Cine erau însă aceşti arhierei şi cărturari ?
Dacă e vorba de arhierei, nu e nevoie să ne mai

întrebăm, fiindcă se ştie cine erau. Arhiereul era că-
t

pătenia preoţilor evrei, care se mai numea şi marele 
preot Dar cu nume Iede arhierei se mai numeau şi 
ceilalţi fruntaşi dintre preoţi. Preoţii erau împărţiţi în 
24 de familii care slujeau pe rând la templu, cum am 
văzut când am scris despre Zaharia, tatăl Sfântului 
Ioan Botezătorul. Ceice se afla în fruntea unei ast
fel de familii se numea şi el arhiereu.

Nu ajunge însă să ştim ce era fiecare în parte. Pe 
vremea Noului Testament, ei funcţionau şi în grămadă, 
ca sfat al poporului, cum nu era mai nainte, pe 
vremea Statului evreiesc din vremurile neatârnării lui. 
In acest sfat, intrau arhiereii, cărturarii, pe care-i ve
dem numiţi aici, şi bătrânii pe care-i găsim numiţi

aiurea (Marcu 14, 53; 15, 1). Toţi la un loc alcătu
iau ceiace se numeşte sinedriul. El cuprindea 71 de 
membri, care lucrau sub prezidenţa arhiereului. Cu 
toate că talmudiştii spun că sinedriul îşi trage obâr
şia din vremea lui Moisi (vezi cartea Numerilor 11, 
16), aşezământul lui Moisi însă n’a putut fi tot una 
cu sinedriul. întocmirea Iui era alta. Aceasta se ve
de şi din faptul că regele Iosafat însuşi a înfiinţat 
un sfat nou (2 Cronice 19, 8), ceiace n’ar fi făcut, 
dacă aşezământul lui Moisi ar fi funcţionat ca ceva 
statornic. Sfatul lui Iosafat nu e nici el tot una cu 
sinedriul, pentrucă aveau chemări deosebite. Cel din
tâi făcea numai judecată, cel din urmă lua şi măsuri 
pentru cârmuirea poporului.

Sinedriul îl găsim funcţionând abea pe vremea re
gilor sirieni. însuşi numele grecesc de sinedriu ne 
arată că e vorba de un aşezământ ajuns în fiinţă pe 
vremea înrâuririi greceşti în Palestina. Numele evre
iesc de sanhedrin e nume potrivit în limba evreiască 
după cel grecesc.

Acesta e aşezământul pe care l-a strâns Irod să-i 
dea răspuns unde trebuie să se nască Mesia. Dacă 
Sf. Matei pomeneşte dintre membrii lui numai pe ar- 
hiereii şi cărturari, nu şi pe bătrâni, părerea multor 
comentatori este că din pricină că întrebarea pusă 
era numai de natură religioasă, şi deci aveau a răs
punde la ea numai alementele religioase ale sinedriu- 
lui, nu şi cele politice. In adevăr, prin bătrânii, mulţi 
înţeleg pe capii marilor familii evreieşti, care luau 
parte la orânduirea treburilor naţionale ale poporu
lui evreiesc. Alţi comentatori însă, precum Fillion, 
spun că aici este pomenită numai o parte din sine
driu, ca fel de vorbire dş a pomeni partea în locul 
întregului, dar că trebuie să înţelegem întreg sine
driul. La Evrei, afacerile religioase erau una cu cele 
naţionale, aşa că nu putem face despărţirea că unii 
dezlegau cele religioase, iar alţii numai cele politicei.

In cursul tâlcuirii evangheliei, noi vom întâlni de
seori, de acum înainte, aceste cete de Evrei, între 
care vom găsi pe cei mai dârji protivnici ai Mântui
torului. .Toţi acei cunoscuţi sub numele de farisei şi 
de cărturari erau teologi care intrau în alcătuirea
sinedriului sau erau cete de tâlcuitori ai legii, din 
care se recrutau acei care intrau în sinedriu.

3. Faptul că Irod s’a îndreptat către sinedriu, ca 
să-i dezlege întrebarea, dovedeşte că şi el a înţeles, 
din întrebarea magilor, că e vorba de Mesia, şi nu 
de un rege oarecare, în felul celorlalţi regi ai pă
mântului.

5. Iar ei au zis lui: în Vitieitr.il ludeei, că
% * 

aşa s’a scris prin' proorocul: 6. Şi tu Vitleeme, 
pământul iudei, nicidecum nu eşti mai mic în
tre domnii Iudei, că dintru tine va iesi Povă-

9 9

ţuiior, c.irele va paşte pe norodul mea IsraiL
1. Pe temeiul proorociei lui Miheia 5, 2, la Evrei era 

un fapt cunoscut că Mesia avea să se nască în Bet-
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leem. De aceia şi sinedriul a răspuns fără mare greu- , 

tate. Irod s’a putut încredinţa dela dânşii despre lo

cul de care avea nevoie să ştie. Au aflat şi magii, 

-iar, la adăpostul ştirii pentru aceştia, Irod se inte

resa pentru el. Restul, în ce priveşte vremea naş

terii, avea să-l afle dela magii înşişi.

2- Proorocia din Miheia 5, 2 nu este dată de evang. 

Matei întocmai ca în textul proorocului. Ea nu sea

mănă nici cu cea din textul evreiesc, nici cu cea a 

Septuagintei. Cu toate aceastea deosebirea e numai 

după formă, nu după cuprins. Şi la unul şi la altul, 

argumentarea e aceiaşi. Sf. Matei zice: Şi tu Vitleeme, 

pământul Iudei, nicidecum nu eşti mai mic între dom

nii ludei, că dintru tine va eşi Povăţuitor.... Miheia 

zice: Şi tu Vitleime, casa Eufratului, mic eşti a f i 

între miile Iudei, că (cu toate acestea) dintru tine va 

eşi mic, ca sâ fie povăţuitor lui Israil. Cugetarea din 

Miheia este: eşti mic, cu toate acestea din tine se va 

naşte cineva mare. Deci e acelaş lucru caşi la Sf. Matei. 

Dacă citarea nu este din cuvânt în cuvânt, trebuie să 

ştim că cei vechi nu aveau deprinderile noastre în 

scriere de a cita toate exact, ci se mulţămeau a da 

numai cugetarea textelor. Tot aşa citează şi Sfinţii 

Părinţi din Sf. Scriptură. Altele erau metodele de lucru 

de atunci, altele cele de acum 1). De aceia nu trebuie să 

ne mirăm de felul citaţiunii din Sf. Matei.

Unele întunecimi din textul lui Miheia, nu sunt din 

pricina lui, ci din a textului românesc, care n’a turnat 

cugetarea pe româneşte într’o rostire limpede. Tot 

aşa cuvintele din textul românesc al lui Miheia: casa 

Eufratului sunt greşite. Acolo nu e vorba de Eufrat, 

zi de cellalt nume al Betleemului, care se mai chema 

şi Efrata. S’a numit Betleem, fiindcă acesta era numele 

întemeietorului, iar Efrata era tatăl lui Betleem (vezi

1 Cronice 4, 4). Betleemul, cum ştim, înseamnă casa 

pânii, dar şi Efrata înseamnă cel rodnic, aşa că şi din 

această lăture Efrata e tot una cu Betleem.
In ce priveşte celelalte deosebiri între Miheia şi 

Sf. Matei, precum domnii Iudei la unul şi miile Iudei 

Îî altul, le-am văzut şi limpezit când am vorbit de

spre starea textului.

3. Magii au întrebat despre regele care s'a născut. 

Cu toate acestea Miheia scrie despre un Povăţuitor 

care va paşte poporul. Ce să însemne aceasta? Că 

e vorba numai de un îndemnător pe calea cea bună, 

nu de însuşi Mesia, care avea să fie cârmuitor al 

Cugetelor mai mult ca un rege?

Nu. Mesia avea să fie rege în chipul cel mai de

plin şi cu mult peste toţi regii. Dar vorba de păstor 

ş: păstorie se întrebuinţa tocmai pentru a zugrăvi fe- 

1»! adevăratului rege, care e caşi un păstor pentru 

p:porul său. Vorbirea aceasta era obişnuită în V. 

Test. Saul este arătat că va paşte poporul (2 a îm

păraţilor 5, 2); Psalmul 22 începe spunând: Domnul

mă paşte şi nimica nu-mi va lipsi. In locul păşunii, 

acolo m’a sălăşluit; asemenea la Ieremia 23 şi urmă

toarele. Deci dacă se spune despre Mesia că va paş

te pe poporul său, prin aceasta se vesteşte despre 

El cea mai frumoasă chemare a Lui.

4. Dacă ne întrebăm acum despre rostul naşterii 

Mântuitorului într’un oraş mic şi neînsemnat ca Bet

leemul, cum îl numesc şi Miheia şi Sf. Matei, vom 

răspunde cu cuvintele Sfântului Leon cel Mare: „Cel-

ce a luat chipul robului şi-a ales Betleemul drept 

loc al naşterii lui (pentrucă în acel loc întunecos 

să-şi ascundă măreţia naşterii sale), iar Ierusalimul I-a 

ales loc pentru moartea lui, pentrucă ruşinea crucii 

să se desfăşure cât mai mult în faţa obştei. Ne-a în

văţat să ne ascundem podoabele noastre şi să scoa

tem la lumină păcatele. Prin pilda sa, ne-a învăţat 

înţelepciunea cerească, anume că drumul spre murire 

e fuga de mărire, care pentru lume însă e lucru pe 

dos. Căci Hristos, care este stea, adică lumină şi 

povăţuitor către fericire şi mărire, şi-a ascuns dum

nezeirea şi vrednicia de Mesia, zăcând în ieslea dela 

Betleem. De aceia Dumnezeu Tatăl îl înfăţişează lumii 

întregi şi-l preamăreşte prin steaua care luminează 

din cer. Aşa dar, dacă doreşti adevărata mărire, fugi 

de mărire, umblă după viaţa cea ocărâtă; căci dacă 

umbli după mărire, ai s’o perzi; dacă o despreţuieşti, 

chiar fără să vrei, ai să ajungi la cinste. Căci adevă

rat este paradoxul care spune: «Mărirea urmăreşte 

pe cel care fuge de ea, fuge de cel care o urmăre

şte, precum umbra se ţine de trup». «Umilinţa merge 

înaintea măririi», zice înţeleptul (Proverbe 15, 33). 

Căci Dumnezeu înalţă pe cei umiliţi şi umileşte pe 

cei mândri. De aceia şi Hristos s’a micşorat pe sine 

şi s’a umilit, făcându-se ascultător până la moarte, 

ba chiar până la moarte pe cruce, pentru care şi 

Dumnezeu l-a preaînălţat şi i-a dat lui nume care 

este peste tot numele (Filipeni 2)1).

7. A tunc i Irod  în tru  ascuns chem ând pe m agi, 

a cercat cu deam ăruntu l dela dânşii de vremea 

în tru  care s’a a ră ta t steaua. 8. Ş i trim eţându-i 

pe e i în  V itleem , le-a zis: m ergând, cercetaţi 

cu am ărun tu l pentru  prunc, şi dacă îl veţi afla,

să-mi vestiţi şi m ie, ca şi eu, venind, să m ă în 

ch in  lu i.— 1. Vestea dată de sinedriu a pricinuit două 

efecte deosebite: pe magi i-a liniştit şi i-a mângâiat; 

pe Irod l-a făcut să se îngrijească şi mai mult şi să 

caute măsurile cele de trebuinţă pentru a înlătura pri

mejdia. De aceia Irod şi păşeşte mai departe, în ve

derea luării acestor măsuri.

El avea până acum două date: j. că Mesia s’a năs

cut; 2. că s‘a născut în Betleem. Ii mai trebuia acum 

a treia: când s’a născut?

In scopul acesta, el a chemat pe magi, ca să afle

V Vezi Jacquier, le Nouveau Testament dans l’Eglise chretienne

Paris 1911, voi. 1, p, 11—12.

i) Citat după A Lapide, Commentarium in sanctum Matthaeum•

Para prior, ed. 3. Turin 1922, pag. 108.
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în care vreme s’a arătat steaua, şi deci să ştie în 

care categorie de copii să caute pe Iisus.

Măsurile luate de Irod se potrivesc în totul cu fi

rea sa vicleană şi crudă. Se înţelege, având iscoa

dele sale la îndemână, îi era uşor acum să caute prun

cul. Dar este în felul de a fi al viclenilor de a păşi 

totdeauna cu grijă şi a căuta pe nebăgate-de-seamă, 

ca să nu se cunoască faptele lor cele rele. In adân

cul lor, ei ştiu că faptele săvârşite de ei sunt urâte 

de «ameni. Deci întru cât ura care îi încunjură este 

şi ea primejdie, ei găsesc totdeauna cu cale să-şi în

deplinească vicleniile lor pe tăcute şi fără ştirea cuiva. 

Aceasta face că Irod cheamă pe magi pe ascuns şi-i 

întreabă de vremea când s’a arătat steaua. Era mult 

mai potrivit cu ţinta lui să afle şi al treilea punct, 

fără să se bage de seamă şi încă să se slujească tot 

de magi, pentrucă să afle dela ei care anume e prun

cul care trebuie desfiinţat.

Atât de bine se potrivesc aceste măsuri cu firea 

lui, încât am putea spune că sunt caşi zugrăvite după 

natură.

A■ Lapide citează fapta altui tiran, asemănătoare 

cu aceasta, a lui Antoninus Caracalla, care, ucizând 

pe fratele său Geta, la însuşi sânul mamei sale, ca 

să peară celce-i putea fi o primejdie pentru domnie, 

căutând să acopere nelegiuirea, a hotărât ca fratele 

lui să fie trecut în rândul zeilor, zicând: Sit divus, 
dam non sit vivus (Să fie sfânt, dacă nu mai e pe 

pământ.) *)

Omul are în gând fapta rea şi o săvârşeşte, dar 

pentru ochii celorlalţi o acopere, se fereşte şi o 

îmbracă în altă înfăţişare. Aşa şi Irod acum, are su

fletul străbătut de gânduri nelegiuit^, dar el le în

făţişează aşa, ca nimic să nu se bage de seamă. Ca 

să nu trezească nicio bănuială, spune magilor că şi 

el vrea să se ducă să se închine. Intru cât magii 

aveau să fie acum unealta prin care el trebuia să afle 

ce dorea, urma ca să le dea şi lor înfăţişarea omu

lui stăpânit de cucernicie, care nu urmăreşte altceva 

decât a-şi îndeplini o datorie de suflet.

2. Din socoteala pe care a făcut-o Irod mai târ

ziu, de a ucide pe prunci dela doi ani în jos, înţe

legem că el a folosit ceiace i-au spus acum magii. 

A socotit câtă vreme este dela arătarea stelei, câtă 

până la sosirea magilor în Ierusalim, a mai adăogat 

un răstimp de vreme mai nainte şi altul după pleca

rea magilor, aşa ca pruncul să nu-i scape cu nici- 

un chip, şi pe urmă a dat porunca uciderii tuturor 

celor născuţi într’un răstimp de doi ani de zile.

9. Iar ei, ascultând pe împăratul, s’au dus. 
Şi iată, steaua pe care o văzuseră la răsărit, 
mergea înaintea lor, până a venit şi a stătut 
deasupra unde era pruncul.—1. Odată c* au aflat 
unde trebuiau să caute pe noul împărat, magii nu 
mai aveau nevoie să fie călăuziţi de cineva. Betle-

9 •

*) VMi tot A Lapide, op. cit., pag. 100.

emul era aproape, drum de două ceasuri cu piciorul, 

mergând agale spre meazăzi. Aveau să străbată va

lea adâncă numită Hinom, din josul Ierusalimului, spre 

meazăzi, apoi aveau să suie muntele Sfatului celui 
rău, aveau să treacă printr’un ţinut stâncos, puţin 

lucrat şi îndată aveau să se găsească în faţa Betle- 

emului. Pentru a face aceasta, nu mai aveau nevoie 

de stea. Atunci pentru ce li s’a mai arătat ea ? Răs- 

punsuljtrebuie căutat în două pricini: 1 . una este că, 

ajunşi în Ierusalim, magii puteau să se clatine în 

credinţa lor, văzând nepăsarea Evreilor pentru naş

terea lui Mesia. Ei aveau toate arătările proorocilor, 

prin care puteau şti că aceasta e vremea. Când magii 

au venit şi au adus vestea, cu atât mai mult trebuia 

să se fi stârnit mişcare în mijlocul lor. Cu toate aces

tea nimic. Evenimentele naşterii, cu toate arătările şi 

rânduielile ei, trec şi nimenea mi se mişcă. Fapta lui 

Simeon şi a proorocitei Ana e o mişcare izolată. Faţă 

de atâta amorţire, ce-ar fi trebuit să zică magii? Fi

reşte, să se îndoiască în credinţa lor. Dacă Evreii, 

în sânul cărora trebuia să se arate Aşteptatul nea

murilor, nu sunt de loc frământaţi de clipa aceasta, 

când văd că până şi păgânilor li s’a vestit, nu tre

buia să se nască într’înşii sămânţa îndoielii, dacă este 

cu adevărat aceasta clipa acelei arătări? De aceia, 

pentru a fi întăriţi în credinţa lor, trebuia să li se 

arate din nou steaua, la eşirea d'n Ierusalim, pentru 

a înţelege că sunt pe calea cea bună şi să nu se în

doiască de nimic. 2 . Al doilea, dacă ajungeau la Bet- 

leem şi găseau acolo pe pruncul cel născut în sără

cie, fără nicio podoabă a bogăţiei în jurul sâu, putea 

fi şi aceasta o întrebare, dacă cu adevărat acesta 

este pruncul cel dumnezeesc şi nu cumva ei sunt în

şelaţi Dar şi această a doua putinţă de îndoială avea 

s’o înlăture arătarea stele'. Din acea arătare, magii 

aveau să înţeleagă că acel pe care-1 arată steaua este 

mai mare şi decât dânsa, dacă ea vine să-i aducă o 

astfel de închinare şi să se oprească deasupra locu

lui unde se afla El.

Acestea erau acum lucruri şi mai însemnate decât 

arătarea drumului care şi fără stea putea fi găsit uşor. 

Deci înţelegem de ce se mai arată ea şi acum.

2. Dar pentru ce s’a ascuns steaua odată cu in

trarea magilor în Ierusalim?

Dacă steaua i-ar fi călăuzit neîncetat, ei n’ar mai 

fi avut nevoie să întrebe unde este împăratul Iudei

lor ceice s’a născut. S’ar fi dus fără nicio şovăire la 

Betleem şi acolo s’ar fi închinat pruncului. Despre 

fapta lor, prea puţini ar fi ştiut.

Dar Dumnezeu mai avea ceva de făcut, pentru 

care pricină a fost de trebuinţă ca steaua să se as

cundă o bucată de vreme. Trebuia ca fapta magilor 

să se ştie, pentrucă, prin ei, să se vestească tuturor 

că în adevăr Mesia cel vestit s’a şi născut, fiindcă, 

iată, până şi păgânii, o ştiu. Lucrul acesta ni-1 spune 

Sf- Ioan Gură de aur zicând: Tva dicoXioavtec t6v xetP~
rfa>yo5vta *iţ ĂvdffcYjv tj/,neo(oaiv ipwfrjoat rouţ ’looîatou;
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xal râijiv y.atâOTjXov to 7tpây|ia yâ’/fjtai, adică, pe româ

neşte: «pentruca, perzându-şi călăuza, să ajungă la 

nev )ia de a întreba pe Evrei şi lucrul acesta să ajungă 

ia cunoştinţa tuturor.»1)

Cu toate acestea Evreii s’au arătat nesimţitori. De 

unde ar fi trebuit să se mişte, să se aprindă de în

sufleţire, ei n’au arătat prin nimic frământarea lor 

pentru naşterea lui Mesia. Singura lor mişcare a fost 

din pricina neliniştii lui Irod.

1 1 . Şi intrând m  casă, au văzui pruncul cu 

Maria, mama Iui, şi căzând, s ’au înch inai lui, 

şi deschizându-şi vistieriile lor, au adiis iu i da

ruri: a jr  şi iăm âie  şi sm irnă.— 1. Dacă evanghe

listul numeşte casă locul unde se aflau pruncul cu 

mama lui, e dovadă că ei nu mai erau în peştera un-
>

de se născuse. Aceasta n’ar fi putut să se numească 

casă. Deci Sf. Familie numai la început a fost în 

peşteră, când n’a putut găsi casă. După aceia au 

găsit loc.

2 . Evanghelistul nu pomeneşte şi de Iosif că a fost 

găsit în casă de magi, ci numai de Iisus şi Maria. 

Uupă părerile comentatorilor, pricina poate fi că Iosif 

nu era acasă în clipa aceia, a sosirii magilor, sau că 

aşa fusese orânduit dela Dumnezeu, pentruca magii 

să nu poată crede cumva că Iosif ar fi tatăl lui Iisus 

sau că, şi dacă era de faţă, evanghelistul nu găse

şte cu cale să-l pomenească, subînţelegându-1 numai 

ca îngrijitor al pruncului şi soţ arMariei. La păre

rea că aşa fusese orânduit de Dumnezeu, răspund 

unii (Ryan) că nu e nevoie de presupus aşa, întru 

cât magii aveau iluminare de sus să înţeleagă cine 

era pruncul şi cum va fi naşterea lui. Dela aceasta 

n’ar fi putut ei fi clintiţi prin lipsa ori găsirea lui 

Iosif. Rămân însă cu putinţă celelalte două păreri: 

'. psa întâmplătoare a lui Iosif sau socotinţa evanghe

listului de a nu mai numi pe Iosif la fiecare pas, ci 

numai acolo unde avea rol direct, precum la fuga 

in Egipt.

3. Din cuvintele întrebuinţate deevaghelist pentru 

s arăta închinarea magilor, se vede că e vorba de 

la'hinarea săvârşită înaintea lui Iisus ca lui Dum

nezeu. In adevăr, după cum spune Ryan, cuvântul 

grecesc de npoaexovTjaav, cu toate că în scrierile gre

ceşti clasice se întrebuinţează şi pentru a arăta su

punerea către o fiinţă omenească într’o treaptă înaltă, 

-n N. Test. însă niciodată nu se întrebuinţează de

cât pentru închinarea către Dumnezeu. Deci şi în 

împrejurarea aceasta trebuie să înţelegem că, dacă 

nagii s’au închinat pruncului, ei s’au închinat ca unui 

Dumnezeu.

Aceasta se înţelege şi din darurile pe care le-au

îius  magii şi din cuvintele evanghelistului despre ele.

Cuvântul grecesc pentru a arăta că i-au adus daruri, e 

t̂ sTjve-pcav, care vine dela irpoo<păpetv=a oferi. De opt

Cit. după POlzl, Op. cit. p. 25.

ori e întrebuinţat acest cuvânt în N. Test. şi în toate 

dăţile se întrebuinţează numai despre ceva oferit lui 

Dumnezeu.

Dacă acum privim înseşi darurile, şi ele ne spun 

că închinarea magilor este ca la un Dumnezeu. Anu

me, i-au adus tămâie, şi tămâia era materie de cult, 

care se întrebuinţa în slujba Domnului. Oridecâteori 

Sf. Scriptură vorbeşte despre ea, o priveşte ca ma

terial întrebuinţat pentru slujba Domnului, şi nu cu 

întrebuinţare în viaţa casnică a omului.

4. Darurile aduse de magi sunt un obicei al Răsă- 

ritului. Acolo oamenii totdeauna însoţesc cu daruri 

înfăţişarea lor la persoanele către care vor să-şi arate 

stima.

Darurile aduse Mântuitorului însă totdeauna au 

fost privite ca având o însemnătate cu mult mai mare 

decât nişte daruri p rin  care îţi arăţi stima, ci având 

şi o însemnătate dogmatică. Astfel aurul a fost so

cotit ca o mărturisire a însuşirii de împărat a lui 

Iisus, întru cât aurul e podoabă a vredniciei împă

răteşti. Tămâia e mărturisirea dumnezeirii, cum am 

văzut, iar smirna e mărturisirea însuşirii omeneşti,

întru cât ea se întrebuinţa Ia cei vechi pentru îmbăl

sămarea trupurilor.

Aceste socotinţe privitoare la daruri au fost cu

prinse în următorul vers de poetul spaniol fuvencus 
care era şi preot creştin:

fT Thus, aurum, myrrham, regique, hominique, deoque 
dona ferunt (Tămâie, aur smirnă, regelui, omului lui 

Dumnezeu îi aduc daruri).

Alţii au văzut în aceste lucruri cele trei slujiri ale 

Mântuitorului: stările de prooroc, de preot şi de îm

părat. Alţii văd în ele împlinirea unei proorocii din 

Ps. 71, 15: Şi se va da lui din aurul Arabiei, şi se 
vor ruga împrejurul lui pururea, toată ziua bine vor 
cuvânta pe dânsul.1)

12. Şi luând înştiin ţare  prin  vis să nu sc în 

toarcă la  Irod, pe a ltă cale s’au dus ia  ţara lor.

1. Nu se poate şti câtă vreme magii au rămas în 

Betleem. Mai degrabă e de crezut că au stat puţină 

vreme. Indeplinindu-şi dorinţa inimii lor, ei nu mai 

aveau la ce sta şi trebuiau să plece. Credinţa lor 

era răsplătită, curăţia inimii lor se învrednicise de 

darul măreţ de a vedea pe Dumnezeu, acum puteau 

pleca.

Dar aci intervine mâna lui Dumnezeu, care arată 

cum înţelepciunea lui Dumnezeu biruie uneltirile rău

tăţii. După cum citim în cartea înţelepciunii lui Solo- 

mon, pe înţelepciune nu o biruieşte răutatea, şi ajun
ge dela margini până la margini cu tărie şi întoc
meşte toate cu folos (7, 29—8, l) .2)

Aşa s’a întâmplat cu magii. După uneltirea lui Irod,

]) Vezi Slater, The Oospel according to St. Matthew. London 1910 
pag. 17.

*) Vezi Ryan, Vangeli delle Domcmehe e dclîe Feste, Roma 1910, 
•d. 2. voi. 1, p. 165.
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ei urmau să se întoarcă la el să-i spuie că au des
coperit pruncul. Mâna lui Dumnezeu intervine şi ză
dărniceşte planul lui Irod. Magii au fost înştiinţaţi 
prin vis să se întoarcă în {ara lor pe altă cale, şi 
aşa Irod n’a mai aflat nimic. Pentru aceasta cu drept 
cuvânt zice Sf. Grigorie: «Ce e răutatea omului faţă de 
planurile lui Dumnezeu? Cu dreptate s’a scris: Na 
este înţelepciune, na este pricepere, nu este sfat îm
potriva Domnului. Prin ivirea stelei, magii au fost 
chemaţi; au găsit pe micul lor împărat; i-au adus 
daruri; şi pentrucă să nu să se întoarcă la Irod, au 
fost înştiinţaţi prin vis. Astfel Irod n’a putut găsi pe 
lisus pe care-1 căuta»3). Şi tot cu dreptate spune Sf. 
Pavel: Scris este: Perde-voi înţelepciunea înţelepţilor 
şi ştiinţa celor ştiutori o voi lepăda■ Unde este în
ţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este întrebă
torul veacului acestuia? Au n’a făcut nebună Dumne
zeu înţelepciunea lumii acesteia? (1 Cor. 1, 19—20).

Astfel se încheie aceasta povestire cu înfrângerea 
socotelilor lui Irod şi rămâne să vedem ce cale săl
batecă a găsit el pentru a câştiga pe calea aceasta 
ce nu putuse afla prin magi.

2. Ca să vie la Betleem, magii n’ar fi avut nevoie 
să treacă prin Ierusalim. Aceasta s’a întâmplat din 
pricina ascunderii stelei, pentru pricina pe care am 
văzut-o. Deci ei aveau acum altă cale de a trece spre
sud sau spre răsărit. Pe aceasta au plecat şi s’au dus.

V.

Interpretarea practică.

1. Privind râvna cu care magii au venit să se închine 

noului născut împărat al Iudeilor, nu putem să nu ne 

gândim la greutăţile pe care au trebuit să le biruie ei, 

pentru a umbla prin locuri necunoscute şi a ajunge 

tocmai la Betleem să se închine. De obicei, oamenii, 

când e vorba să-şi îndeplinească datoriile lor către 

Dumnezeu, scot înainte toate greutăţile vieţii lor ma

teriale : casă, copii, avere şi altele. Sunt foarte puţini 

acei care iau în deplinătatea lor cuvintele Mântuitoru

lui. Celce iubeşte fie tată, pe mamă, pe Jiu sau pe 
fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine 
(Matei 10, 37). Cu toate acestea ce pildă uimitoare ne 

dau magii! Ei strălucesc, mai întâi, prin adânca lor în

credere în Dumnezeu. îndată ce au înţeles că Dum

nezeu le-a descoperit marea taină a naşterii Fiului 

Său, nu s’au mai lăsat stingheriţi de socotelile pămân-, 

teşti, pe care, ca oameni, le puteau avea, ci au por

nit la lungul, primejdiosul şi ostenitorul drum pe care 

trebuiau să-l străbată. Fără o neclintită credinţă în 

Dumnezeu, nu se puteau porni ei la o aşa faptă. Deci 

ei ne sunt mai întâi pilda viei credinţe.

2. Oamenii sufăr de o mare neputinţă: frica de pă

rerea altuia. Foarte puţini îndrăznesc să aibă o părere 

şi mai cu seamă să păşească la îndeplinirea ei, când 

cei mai mulţi sunt de altă părere.
%

V Citat după Ryan, tot acolo,

Starea aceasta a trebuit să atingă şi pe magi. Fapta 

lor nu s’a putut petrece în necunoscut. Ei au trebuit 

să plece dintre ai lor, din mijlocul familiilor, a cunos

cuţilor. Trebuiau să înfrunte mirarea celorlalţi şi poate 

râsul multora, când vor fi spus că pleacă la drum să se în

chine, fiindcă li s’a arătat o stea.... Câţi puteau preţui 

însemnătatea religioasă a acelei arătări! Dacă magii 

trec peste această spaimă, peste care atâţia nu îndrăz

nesc să treacă, până în ziua de azi, câtă trebuie să fi 

fost încrederea lor în adevărul celor vestite lor de 

Dumnezeu! Aceasta o face numai omul care pune mai 

pre sus cele ale lui Dumnezeu de cele ale omului. El 

ştie că omul prinde adevărul numai în crâmpeie, pe 

când numai adevărul Domnului este întreg, şi de a- 

ccia trebuie urmat mai nainte de orice.

Mai este primejdia că cunoaşterea slabă a omului 

îl face de nu cuprinde tot adevărul lui Dumnezeu şi-l 

înlătură ca ceva mai puţin însemnat decât cunoaşte

rea sa pe dibuite. De aici urmează că el de multe ori 

îşi pune părerile sale împotriva celor ce i se desco

păr dela Dumnezeu şi aşa se face că adevărul ome

nesc se ridică împotriva celui dumnezeesc. Cu drep

tate spune Sf. Pavel: Cugetul trupului vrăjmaş este lui 
Dumnezeu, că legii lui Dumnezeu nu se supune, nici 
poate (Romani 8, 7).

3. Dacă magii s’au pornit la drum lung, este pen

trucă au privit vestirea lui Dumnezeu ca o comoară 

din care-şi puteau îmbogăţi sufletul.

Dar privind faptul acesta, vom sta numai să ne mi

nunăm de el şi să lăudăm pe magi şi nu vom avea 

de cules nimic pentru înţelepţirea noastră?

Fireşte, Fiul lui Dumnezeu nu se naşte neîncetat, 

pentrucă să luăm pildă de a face ce au făcut magii. 

Dar mai sunt puteri care se pot întrebuinţa de noi, 

cum magii au întrebuinţat naşterea Domnului. Fără a 

avea omul nevoie să străbată atâtea greutăţi, fâră a 

fi ameninţat de râsul oamenilor, câte lucruri nu sunt 

mult mai uşoare, pe care foarte mulţi se lenevesc a 

le îndeplini!

Odată creştinii noştri luau osteneala de a se duce 

la locurile Sfinte să se închine. Nu era o greutate ca 

a magilor, dar tot era una. E o laudă pentru strămoşii 

noştri, când aflăm că ei făceau aceasta. Cu cât mai 

vrednici de ocară sunt cei de azi, care găsesc pricini 

să nu-şi îndeplinească'cele mai mici datorii religioase!

In toate împrejurările, când vin astfel de chestiuni, 

trebuie scoasă înainte pilda magilor. Omului care-şi 

caută numai ale sale şi le uită pe ale lui Dumnezeu, 

trebuie să i se spuie cuvintele: Celce şi-a aflat sufle
tul său îl va per de (Matei 10, 37) Şi adevărul aces

tui fapt i se va putea dovedi foarte uşor: Tu, crezând

că-ţi cauţi mai bine de ale tale, neîngrijind de ale Dum
nezeu şi socotind că perzi vremea cu acestea, de tapt 
cu nimic nu îngrijeşti mai bine de ale tale decât toc
mai prin împlinirea datoriilor către Dumnezeu, fiindcă, 
din legătura cu Dumnezeu, omul şi soarbe cea mai 
mare însufleţire, care-1 ajută la îndeplinirea tuturor che
mărilor celor bune pe pământ.
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4. Pilda lui Irod ne arată priveliştea omului nefericit Mai cu seamă starea păcătoasă e acea care se simte

când aleargă numai după cele pământeşti. Fiindcă nu mulţămită cu ea însăşi şi nu socoteşte că mai are ce-

avea nădejdea în Dumnezeu şi alerga numai la chib- va de îndreptat.

zuielile sale, pentru a înlătura toate primejdiile vieţii Starea aceasta o vedem la tâlcuitorii legii din Ierusalim.

lui, vedem că niciodată nu are linişte. Toată lunga sa Ei, cei care au prigonit pe Domnul Hristos, sunt ne-

domnie i-a fost amărâttă, fiindcă nu căuta mângâierea păsători din capul locului. Li se aduce vestea că s’a

:n gândurile legate ;de Dumnezeu, ci numai în soco

telile pământului. Fiecare zvon, pentru el avea o tul

burare.

Şi aceasta e o pildă pentru a arăta nefericirea nele

giuiţilor şi, în genere, a tuturor oamenilor care-şi pun

nădejdea numai în cele pieritoare.

5. O pildă amară e şi a povăţuitorilor poporului 

evreiesc din oraşul Ierusalimului. Pe când msgii au 

venit de atât de departe pentru a se închina lui Iisus, 

Evreii, numai s’au turburat de frica lui Irod, dar nu 

s'au mişcat nici până la atât de apropiatul Betleem. 
♦

Oamenii înrădăcinaţi în stările lor şi îngâmfaţi de ei 

înşişi nu socotesc că mai au ceva de schimbat în viaţa 

or şi numai poartă grijă de mersul înţelepciunii, care 

poate descoperi alte şi alte privelişti ale lui Dumnezeu.

născut Aşteptatul neamurilor, dar nu se mişcă.

Este starea nesimţirii religioase, starea oamenilor re- 

duşi a se mărgini la nişte forme din care nu scoteau 

nicio însufleţire şi înălţare către Dumnezeu, şi de ace

ia nu s’au turburat decât numai de neliniştea lui Irod, 

dar încolo de nimica altceva.

Şi aceasta e o pildă pentru a arăta primejdiile omu

lui care stă cufundat numai in mulţămirea de sine în

suşi şi nu crede că maî poate fi ceva de făcut şi de 

îndreptat. Dimpotrivă, omul înţelept niciodată nu poate 

fi deplin mulţămit, fiindcă niciodată suirea sa către 

Dumnezeu nu poate fi deplină aici pe pământ. De aceia 

el năzuieşte tot mai sus şi de tel nu se mulţămeşte

cu treapta pană la care a ajuns.

Aceasta e înţelepciunea adevăratului creştin.

Arhim. SC B IB A N

ŞCOALELE BISERICEŞTI DIN BASARABIA

i

Se cunoaşte din istoria mai tuturor popoare

lor câ viaţa lor intelectuală a început cu lite

ratura religioasă şi deci pentru creiarea acestei 

literaturi a trebuit să existe la începutul vieţei 

lor şcoala cu caracter bisericesc. Tot astfel a 

fost şi la poporul nostru. Primele şcoale au

exarhul Gavriil Bănulescu, care acum căpătase 

titlul de mitropolit. Acest mitropolit, înainte de 

a vedea acţiunea seminariilor din ţările noastre, 

cunoştea cuprinsul «regulamentelor sinodale» din 

secolul alXVIII-lea (regulamentul din 1737 şi 1770),
%

afară de aceasta el fusese profesor, prefect şi rector 

de seminar rus înainte de a conduce biserica din

fost seminariile, cărora le-au precedat şcoalele Principate ca exarh. Regulamentele despre cari

djn tinda bisericei, unde se adunau copii de vorbirăm mai sus porunciau arhiereilor-episcopi

prin satele învecinate pe cari îi povăţuiau în sâu mitropoliţi ca să se îngrijească de deschi-

ale cititului şi scrisului câte un dascăl plătit cu derea de şcoli bisericeşti din cari să iasă oameni

anul pentru a cărui muncă î 

de anumite dajdii către stat.

pregătiţi pentru conducerea turmei pe calea 

credinţei. Glasul regulamentului sinodalui rus

aorocu
In partea de pământ pe care vitregia şi ne- era cu atât mai mult îndreptăţit cu cât erau o

t

nostru ni l-a smuls prin silnicie s’a în- mulţime de biserici goale fără preot. Starea

fcinţat un seminar în împrejurările următoare. de lucruri din Basarabia îndreptăţia cu atât mai

Toată Moldova, din Carpaţi până la Nistru, îşi a- mult pe oblăduitorul bisericei basarabene să cea-

Teau ca slujitori ai altarului persoane dintre elevii ră sinodului rus îngăduirea de a deschide un

seminarişti pe cari ii pregătia seminarul din Socola seminar. Cu privire la starea de decadenţă în

ai mitropolitului Veniamin Costaki. în ţinutul din- care se găsia eparhia basarabeană din punct de

tre Prut şi Nistru, desfăcut în 16 Mai 1812, vedere al culturei preoţilor avem trei mărturi

conducătorii bisericeşti se gândir 

psâmădi o nouă viată strânsă în aceste hotare.

vrednice de credinţă: mărturia însuşi mitropo

litului, a lui Petru Kuniţkii şi a Consistoriului du-

fc fruntea bisericei basarabene fu numită aceiaşi hovnicesc. Iată cam ce zice fiecare,. Mitropolitul

soană, care condusese destinele bisericei din îndată ce a primit însărcinarea de exarh a bi-

Phncipatele Române sub ocupaţia trupelor ruse, sericei moldovene, scrise’sinodului rus în 31 Oct.

3
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1808 despre situaţiunea lucrurilor bisericeşti din 

Moldova şi Basarabia. El zicea: Cultura clerului 

din Moldova şi mai cu deosebire a celui de sat 

nu există aproape de loc, căci deşi nu de mult 

mitropolitul Veniamin a deschis o şcoală unde 

învaţa copii slujitorilor bisei ic ei citirea biseri

cească şi cântarea.... totuşi din această şcoală 

tânără nu putea şi încă nu va putea curând 

să se vadă urmele culturei în cler. 1) In Basa-
4

rabia sunt biserici foarte puţine şi preoţi dea- 

semenea puţini, cari înţeleg rânduiala biseri

cească numai în parte». Apoi după un an, în

Octombre 1809, numind un protopop special, 

pe Timotei Mollavinski, el scria: «De vreme ce 

în toată Basarabia nu se găseşte niciun preot 

învăţat, care ar şti rânduiala bisericească şi o- 

rânduiala funcţionarilor bisericeşti, pentru care 

lucru, după cât a putut să ajungă până la cu

noştinţa mea, nu există acolo nicio rânduială în 

slujba bisericească, pentru care cer să se nu

mească preotul T. Molîavinski, ca unul care a în

văţat în seminar şi a lucrat în cancelariile bi

sericeşti cu multă râvnă pentru care fapt în 

atestatul şi certificatul său se scrie că trebuie pro

pus pentru a fi înaintat la treapta de protoereu 

şi după aceasta să i se încredinţeze grija bise

ricilor şi clerului din Basarabia».®) Dicasteria din 

Chişinău dă o mărturie la fel: Ea în raportul 

din 4 Oct. din 1812 scrie mitropolitului: «Fiind

că preoţii din această nouă eparhie precum şi 

protopopii au nevoie de cultură şi de adaptare 

la noua administraţie este bine ca să se nu- 

miască doi inspectori sau conducători dintre a- 

ceia pe cari veţi găsi cu cale».3) După cât ve

dem, din mărturiile mitropolitului Gavriil şi a 

dicasteriei din Chişinău reiese că atât preoţii de 

rând cât şi protopopii lor nu cunosc rânduiala 

slujbei după cum trebuie, precum nici regula 

slujbei de cancelarie bisericească. Cauza unei 

asemenea stări de lucruri este arătată de Petru 

Kuniţkil în lucrarea sa întitulată: «Scurtă des- 

descriere statistică a ţinutului de dincolo de

Nistru=Kratkoe statisticescoe opisanie Zadnies-
0

trovskol oblasti» pepp. 28—29, unde spune: «In

1) Actele consistoriului duhovnicesc din Chişinău pe anul 1808. 
foaia 12 (după lucrarea Ieromonahului Sebastian întitulată «Viaţa 
şi activitatea P. S. Dimitrie Sulima până la începerea activităţei 
lui independente în conducerea eparhiei Chişinăului: «Jizni i deîa- 
telînosti P eosvîaşcennago Dimitrii Sulimâ do vstupleniea ego v 
samastoiatelinoe upravlenie Kişinevskoî eparhii.

2) Arhiva Consistoriului din Chişinău pe anul 1809 Nr. 33.
Arhiva Consistorului din Chişinău pe anul 1812 Nr. 224 f. 51.

acest ţinut ca şi în întreaga Moldovă, a eărei 

parte a fost} cultura se află în cea mai neno

rocită stare) căci locuitorii din starea de jos nu 

numai că sunt neluminaţi, dar nu ştiu să citească
«

şi să scrie, dar chiar şi boierii şi clerul nu au 

pâşit prea departe de proasta stare a poporului 

de jos, şi aceasta nu pentru că ei nu ar avea 

plăcere sau inteligenţă. . . Princina acestui lucru 

stă mai întâi în aceia că învăţătorii. cari primesc 

foarte mulţi bani de la părinţii copiilor, îi învaţă 

numai cum să numiască anumite lucruri, cuvinte 

streine, ci nu le deschid drumuri noi spre înain

tare mai departe pe cărările ştiinţei. A doua 

pricină stă în acea că guvernul vechi nu numai 

că nu dă nicio atenţiune, dar mi se pare că o 

făcea cu gândul ascuns, se silia să ţină pe* mol

doveni în neştiinţă şi întunerec* 4).

Fără îndoială că seminarul înfiinţat în chiliile 

mânăstirei Socola de mitropolitul Veniamin 

Costaki în 1804 nu putea să umple golurile 

simţite în clerul moldovean de la începutul 

secolului al XlX-lea. Seminarul acesta unde 

se învaţă citirea şi cântarea bisericească, 

tipicul, retorica, logica şi teologia lui Damas- 

chin cu tâlcuirea celor 7 taine şi morala nu pu-
*

teau dâ tot ceia ce se putea aşteptă de la el. 

După venirea exarhului Gavriil în Moldova s’a 

căutat să se iacă complect ca cele din Rusia

pentru care scop a fost adus ca rector P. Ku- 

niţkii, dar în anul 1808 s’a închis din pricina 

împrejurărilor militare, deschizându-se tocmai du

pă încheerea păcei din Bucureşti în 16 Mai 1812. 

Un mânuitor de condei bisericesc, A. Silin, ne 

comunică, că pe la începutul lui Decembrie 1811 

a venit din Iaşi în Basarabia vicarul exarhului 

Gavriil, episcopul Dimitrie Sulima, şi s’a aşezat 

în mănăstirea Curki. Sufletul lui fu coprins de 

întristare văzând întunerecul, care coprindea ini- 

mele clerului basarabean şi a deschis o şcoală 

în această mânăstire pentru copii slujitorilor al

tarului în care se primiau şi copii de mazili şi 

ţărani. In curând el deschise asemenea şcoli şi 

în alte câteva mănăstiri ca: Dobruşa, Hârjauca 

şi altele, precum şi prin judeţele basarabene.5) 

Ceia ce spune acest autor mai sus nu se con

firmă de date scrise, dar pe cale indirectă ni se 

afirmă existenţa faptului că aceste şcoli prin

4) P. Kuniţkii: «Scurtă descriere statistică a ţinutului de din
colo de Nistru» f. 28—29.

5) Revista: «Kişinevskiea eparhialînâîa vîedomosti» pe anul
1867, Nr. 2 pag. 49.*



ŞCOALELE B\SERICEŞTI DIN BASARABIA

mănăstiri şi chiar biserici de sat au existat, 

au se ştie de când şi cine le-a aşezat. In 

actele consistorului din Chişinău găsim urmă

toarea cerere a preotului Petre Ghentus din 28 

Aprilie 1813, în care spune: «Din mila lui Dum- 

nezeu am trei copii buni pentru învăţătură, ş1 
în satul nostru nu-i şcoală. Porunca Prea Sfin-

»

tiei Voastre pe care am primit-o cere ca să a- 

duc copii la şcoala Prea Sfinţiei Voastre. Copii 

sunt mici de vârstă. Cer îngăduirea şi binecu

vântarea Prea Sfinţiei Voastre ca să-i dau la 

mănăstirea Dobruşa la învăţătură, pentru că nu 

am putinţa să-i aduc la Chişinău fiindcă sunt 

preot văduv». 6) Din această cerere reiese că 

preotul Ghentus socoteşte că şcoala din mă

năstirea Dobruşa este la fel cu cea deschisă de 

mitropolitul Gavriil la Chişinău pentru pregăti

rea candidaţilor la preoţie. Mai târziu în Aprilie 

1815 neguţătorii şi alţi locuitori ai oraşului Chi

şinău cer mitropolitului Gavriil prin petiţie să se 

înfiinţeze o şcoală ai cărui învăţători să fie în

treţinuţi ca în vremea veche din venitul «cotu

lui». Din cererea acestora reiese că în trecut 

era o şcoală la Chişinău, numită «şcoala dom

nească» ai cărei conducători erau întreţinuţi din 

venitul unei dajdii pusă pe locuitorii oraşului, 

numită «dajdia cotului». Dar în anul când se 

cere acest lucru nu mai exista. Tot din această

petiţie mai reiese că la 16 Decembrie 1812 mitro

politul a numit ca învăţător pe Gheorghe Po- 

povici la copii, cari învăţau la şcoala din casele 

bisericei Sf. Ilie de care locuitorii erau foarte 

mulţumiţi. După câteva luni clădirea unde era 

şcoala trebuind bisericei, ea s’a închis. După o 

bucată de vreme s’a deschis o nouă şcoală în 

casele Adormirei Maicei Domnului* dar nu a 

trecut multă vreme şi casele acestea s’au dat 

ca locuinţă protopopului Lupu. Astfel se închide 

şi şcoala aceasta.7) Din cererile preotului Ghen- 

îus şi a locuitorilor oraşului Chişinău se vede
*

că erau şcoli prin mănăstiri şi uneori chiar şi 

pe lângă biserici, dar nu se poate stabili exact 

câte erau şi câţi copii învăţau în ele.

Din statistica care s’a făcut în Aprilie 1915 cu pri- 

Tire la niţmărul bisericilor, clerului şi copiilor lui se 

Tede, că ciin 2650 copii în vârstă între 1—15 

ani, învăţau numai 886 j iar dintre cei în vârstă 

ce 15—20 ani, învăţau numai 224, iar din cei

6; Arhiva Consistorului duhovnicesc pe anul 1813 Nr. 219.
7 Arhiva Consistorului din Chişinău pe 1815, No. 178.
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mai mari de 20 ani învăţau 108. Aceasta era
*

situaţia la unirea Basarabiei cu Rusia, în ceia 

ce priveşte nivelul cultural al slujitorilor alta

rului.
A

In aceste şcoli se învăţa cititul şi scrisul. Ci

titul se făcea prin citirea cărţilor de biserică, 

pregătindu-se astfel candidaţii pentru preoţie.8) 

Cum erau pregătiţi aceşti candidaţi ne spune 

dicasteria despre un oarecare diacon Spiridon. 

Ea raporta, că: «Diaconul este slab, atât la ci

tire cât şi la cântare, nu ştie rânduiala tipicului 

şi nu ştie să ţină cădelniţa în mână, neputând 

să cădească de loc. De la sfinţirea sa, acum 19 

ani, a slujit numai de 19 ori, când s’a împăr

tăşit. 9)

Mitropolitul Gavriil avea nevoie de un cler 

pregătit atât pentru partea practică a serviciu

lui divin, cât şi pentru partea mai înaltă a me- 

nirei unor slujitori ideali. Doria să aibă preoţi, 

câri să vorbească poporului despre credinţă, 

apoi avea trebuinţă de o mare mulţime de lu

crători în orânduirea vieţei acestei turme noi. 

Iată motivele serioase cari îl fac să se gândias- 

că la deschiderea seminarului din Chişinău, mai 

cu seamă că de acum înainte nu mai putea să 

primiască niciun candidat din partea semina

rului din Socola. Despre nevoia unui seminar 

aci scrisese mitropolitul sinodului rus încă de 

când fusese vorba despre aranjarea accstei 

noi eparhii. îndată ce veni din Iaşi dete o po

runcă la 30 Septembrie 1812 privitoare la des

chiderea dicasteriei locale,, având personalul cu

viincios unei case arhiereşti, şi unei catedrale, 

despre colecte de bani prin eparhie pentru în

treţinerea mitropoliei şi seminarului şi despre

deschiderea acestuia din urmă. In ceia ce pri

veşte deschiderea seminarului, hotărăşte ca rec

tor al lui pe P. Kuniţkii, iar ca prefect al lui 

tu destinat profesorul Ivan NesterovicI, care se 

pregătia să primească cinul monahal. In acest 

seminar avea să se predea următoarele obiecte: 

limbile: latină, greacă, rusă şi românească. Iată 

cum motivează mitropolitul studiul acestor limbi: 

«seva studia de preferinţă şi neapărat limba ru

să ca limbă stăpânitoare, iar limba naţională 

pentru ca în ea să se poată predica poporului 

cuvântul lui Dumnezeu şi buna morală, limba

8) Ibidem, lucrarea Ieromonahului Sevastian, pag. 29).
9) Arhiva Consistoriului duhovnicesc dm Chişinău pe anul

1913, No. 143.
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latină se va studia ca- una din care izvorăşte 

cea din urmă şi cu care se va îmbogăţi această 

limbă naţională, iar cea greacă ca o limbă în 

care sunt scrise dogmele şi învăţătura legei 

creştine, iar celelalte se vor stadia după cum 

se va găsi de cuviinţă».9) Celelalte obiecte de 

învăţătură vor fi caşi în seminariilib din Rusia. 

Seminarul la început trebuia să aibă numai două 

clase: clasa pregătitoare şi cea de gramatică în 

toate limbile. In clasa pregătitoare va învăţa 

prof. Gherbanovskiî, iar în cea gramaticală Nes- 

terovicî cu îndatorirea ca elevii lui NesterovicI 

să treacă spre filosofie, iar ai lui Gherbanovskiî 

să treacă la retorică, în locul acestor profesori 

cari treceau în clasele arătate mai sus odată cu 

elevii lor, trebuiau să vină alţi profesori noi în 

clasele inferioare. In ceia ce priveşte teologia,
*

dacă se va deschide seminarul, ea va fi pre

dată de însuşi rectorul lui, iar până atunci în

datorirea lui va consta în explicarea catehismu

lui pe larg şi pe scurt tuturor elevilor lor în 

fiecare Sâmbătă. Limbile latină şi rusă vor fi 

predate tot de profesorii Gherbanovskiî şi Nes- 

terovici, iar în ceia ce priveşte pentru limba 

greacă şi românească (volohskii) se vor căuta 

oameni pricepuţi.10)

Colectele cari se vor aduna prin eparhie, 

după cum se aduna în eparhiile din Moldova, 

vor fi în proporţie de 4 lei pe an. Pentru 

strângerea acestei taxe s’a dat în ştiinţă pro

topopilor pentru aducere la îndeplinire. Odată 

cu apropierea lui Sf. Dumitru s’a dat porun

că ca să se adune jumătate din taxă şi să se 

trimită administraţiei bisericeşti din Chişinău.11). 

Cu toate măsurile luate de mitropolit, semina

rul nu se deschise. Pare-se, căci nu avem acte 

cu cari să putem dovedi limpede, că locuinţele 

pe cari generalul Ciceagov le pusese la dispozi

ţia mitropolitului şi a dicasteriei erau «dintre 

cele mai neîncăpătoare».’2) Bani pentru aş în- 

chiriea case în oraş nu erau, eăci banii cari tre

buia să vină din eparhie erau destinaţi altui 

scop. Administraţia provinciei nu i-a dat nimic 

pentru întreţinerea personalului casei eparhiale 

şi a pre^y puţinului personal din dicasterie. Timp 
_________ V

9) Arhiva Consistorului din Chişinău pe 1812, Nr. 224, f
28-29.

10) Arhiva consistoriului din Chişinău, pe anul 1812, Nr. 
224, f. 19.

11) Ibidem, f. 20.
12) ibidem, f. 34.

de 12 luni nu a primit niciun ajutor bănesc de 

la administraţia ţinutului. Ba mai mult a fost. 

silit să se bage în datorii. Cu ce mai putea în

chiria şi clădirea trebuitoare pentru deschiderea 

seminarului ?

Petru Kuniţkiî era în căutarea unei clădiri, 

dorind ca totuşi cursurile seminarului să încea

pă cât mai neîntârzâiat. La 20 Ianuarie 1813 

comunică mitropolitului că cele două clase pen

tru cari fuseseră numiţi profesorii trebuitori s’ar 

putea de?chide în două camere goale din loca

lul «comisiei pentru proviant», lucru cu care a 

căzut de acord şi colonelul-cavaler Grabovskii. 

Mica reparaţie s’a făcut sub îngrijirea profeso

rului Isidor Gherbanovskiî.13) La 27 Ianuarie 

1813 mitropolitul comunică prin dicasterie tu

turor judeţelor basarabene că învăţătura începe 

la 31 Ianuarie spre aş tr mite copii la şcoală. 

El mai comunică şi guvernatorului Sturza, că 

<cu începere de la 31 Ianuarie m-am hotărât 

să deschid deocamdată în Chişinău seminarul 

cu două clase pentru învăţătura tinerimei, în 

care scop am pregătit pentru moment came-

rile din casa unde se află comisia proviantului, 

alegându-mi profesori pricepuţi, cari în zilele şi 

orele stabilite de mine să înveţe copiii deocam

dată până la pregătirea lor pentru ştiinţele su

perioare limbile: rusa, latina, greaca şi româ

neasca după regulel# gramaticei, aritmetica, şi 

catehismul pentru îndrumarea tinerimei pe calea 

credinţei creştine drept măritoare, a iubirei lui 

Dumnezeu, împărat, patrie şi aproapele. In a- 

ceste clase se vor primi gratuit nu numai copii 

slujitorilor altarului, ci şi ai mirenilor».14)

Deşi în aceste clase se primiau copiii tuturor 

fără deosebire de clasă, totuşi mitropolitul lă- 

mureşte prin dicasteria sa că seminarul acesta 

va primi în deosebi copii de ai preoţilor şi dia

conilor, pentru că ei plătesc pentru întreţinerea 

lui. Copii ai căror părinţi sunt bogaţi vor f i

întreţinuţi cu plată, afară de 30 de locuri cari
t

vor fi ocupate de către copii orfani, fii de pre

oţi şi diaconi. Aceştia din urmă vor primi hrana 

şi hainele din veniturile seminarului. Profesorii, 

spre deosebire de vremurile când părinţii ele

vilor plătiau pe profesori, vor fi plătiţi din ve

niturile seminarului. l5) Copiii preoţilor şi dia-

13) Ibidem, f. 66.
14) Ibidem, f. 78.
15) Ibidem, f. 70.
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eonilor sunt obligaţi să înveţe în acest seminar,' 

căci pentru ei se deschide, iar cât priveşte co

pii mirenilor ei sunt primiţi, dar nu îndatoraţi 

cum sunt cei dintâi. Această obligaţiune ca 

preoţimea să-şi dea copiii neapărat în seminar, 

despre care a vorbit atâta diferite «regulamente» 

în secolul al XVIII-lea,16) acum devine înfăptui

tă. Nu se mărginea numărul elevilor cari tre

buiau să fie primiţi în seminar. Cele 13 protopo

piate au comunicat tuturor preoţilor şi diaconi

lor ca să-şi trimită copii la seminarul din Chi- 

şinâu. Cele cari au răspuns dicasteriei despre 

aceasta au fost cele mai apropiate de oraşul 

Chişinău. Chipul cum au privit preoţii această 

poruncă a fost cât se poate de neplăcut, căci 

până la Septembrie intraseră în şcoală numai 

7 elevi. Cazul preotului Ghentus este cunoscut, 

dar ca el au mai fost desigur şi alţii. Totuşi 

porunca mitropolitului fiind categorică, clerul 

în cele din urmă a trebuit să se supună. De 

sigur că şcoala nu a urmat cursurile regulat din 

pricina încetinelei cu cari clerul îşi trimetea 
copii.

Petru Kuniţkil a elaborat pentru clasa I ur

mătorul program: Profesorul Gherbanovskil de 

la ora 7 până la 10 va învăţa pe elevi citirea 

şi scrierea exactă în limba rusă şi latină; adică 

câte o oră şi jumătate ruseşte şi o oră şi ju

mătate latineşte, şi anume citirea un ceas şi 

scrierea o jumătate de ceas. De la ora 10 la

12 profesorul Dokimos Nicolae va învăţa pe 

elevi greceşte lunea, miercurea şi vinerea; iar 

preotul Joan româneşte, marţea, joia şi sâmbăta. 

După masă de la ora 2 la 4 profesorul de 

greacă învăţa lunea, miercurea greceşte; iar în 

în celelalte zile afară de sâmbătă profesorul de 

româneşte învăţa pe copii româneşte. De ia ora 

~—5 profesorul Gherbanovskil ii învăţa cele 4 

operaţiuni aritmetice.

In clasa II de Ia ora 7— 10 profesorul N. 

Sterovici învăţa pe copii gramatica rusă şi la

tină, în acelaş chip caşi în clasa I.^Qe la ora 

-0— 12, marţea, joia şi sâmbăta profesorul de 

greacă învăţa gramatica greacă, în aceleaş cea

iuri lunea, miercurea şi vinerea profesorul de 

-:mba română învăţa pe cOpii gramatica. După 

=asă de la ora 2—4, marţea şi joia se studia

16‘ Znamenskii: „Şcolile spirituale în Rusia până îa reforma
nr. 1808: «Duhovnâia şcolâ v Rossii do reforma 1808 goda».

greaca, iar miercurea şi vinerea româna; de la 

ora 4—5 N. Sterovici învăţa aritmetica.

Sâmbăta după masă elevii nu învăţau, pentru 

că a doua zi era duminica, în vederea căreia 

elevii trebuiau să facă curăţenie şi să meargă 

la biserică pentru slujba vecerniei.

Duminica la ora 7 elevii trebuiau să se adu

ne în clase, unde veneau şi profesorii şi le ci

teau apostolul şi evanghelia săptămânei, expli- 

cându-le coprinsul lor din. punct de vedere 

religios şi moral, şi după aceia catehismul. Când 

se toca de liturghie, elevii mergeau împreună 

cu profesorii la biserică, aşezându-se după clase, 

având ca sugraveghetor pe un cenzor, afară de 

profesorul respectiv care să observe chipul cu

vios şi cuviincios al şederei elevilor în Uiserică.

In general, datoria profesorilor era de a nu 

pierde din vedere niciodată să vorbească ele

vilor despre frica de Dumnezeu, despre pio- 

zitatea faţă de religie, despre iubirea către 

aproapele şi în special faţă de patrie, despre 

ascultarea părinţilor şi despre virtuţi, despre 

înţelepciune, virtute, jugrăvind în culorile cele 

mai negre viţiile.

Rectorul şi prefectul erau datori să observe 

îndeplinirea însărcinărei fiecărui profesor în parte 

şi să se poarte cu dânşii prieteneşte, această 

prietenie să nu fie niciodată făţarnică, amintin- 

du-le* totdeauna de datoria în cazul când s’a 

săvârşit vreo abatere. Toate neînţelegerile cari 

se pot isca între rector şi prefect, dacă nu se 

împacă ei singuri.

In viaţa seminarului din Chişinău putem deo

sebi pentru timpul existenţei lui de 100 ani 

patru perioade.

1) De la 31 Ianuar ÎS 13 până la 23 Octom- 

bre 1823 când în el s’au concentrat atât clase

le inferioare cât şi cele superioare.

2) De la ultima dată de mai sus până la re

forma şcolară din 1 Iulie 1868 când ellibcrân- 

du-se de clasele inferioare devine definitiv şcoală 

secundară.

3) De la 1868 până* la 1884 când toate latu- 

rile vieţei seminariale: administrativă, educativă 

şi economică au fost puse în noi condiţiuni, con

form noilor cerinţe pedagogice, când tipul ve

chiului seminarist a început să rămână tot mai 
mult în domeniul tradiţiei.

4) De la 1884 şi până în preajma marei re
voluţii ruse când au avut looarecari schimbări
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făcute în regulamentul din 1867 mai cu seamă 

în latura administrativă şi cea educativă.

Localul în care se găsia acum, seminarul ba

sarabean era cu totul neîncăpător pentru nevoile

viitoare ale lui. Pentru aceasta mitropolitul Ga

vriil fu silit să caute mijloacele trebuitoare clă- 

direi unui nou local. De aceia el se adresă în 

18 Noembre 1814 către ober procurorul sinodu

lui, prinţului Goliţân, spunându-i că seminarul, 

trecând din casele* comisiei proviantului, unde a 

stat foarte puţină vreme, a trecut în casele ca

tedralei; iar sinodului, în 1815 îi scria, că: semi

narul acesta fiind în hotar cu Moldova, Bulgaria 

şi Austria trebuie să aibă o înfăţişare atrăgă

toare şi să facă cinste grijei guvernului rus ce 

o depune pentru luminarea acestei părţi din 

imperiu.16) Pentru ridicarea unei asemenea clă

diri se cereau mijloace băneşti. Pentru aceasta 

mitropolitul ceru guvernatorului Harting, care 

urmă după Sturza, sub formă de Împrumut pe 

o jumătate de an 6000 lei, iar statului tot sub 

formă de împrumut pe 6 ani suma de 30.000 

lei, restul avea să-l împlinească el din donaţiu- 

nile lui personale, şi din darurile benevole ale 

particularilor. Din locul destinat pentru institu

ţiile bisericeşti el dete în partea de nord un 

colţ de loc, având 130 stânjeni în lungime dea- 

lungul străzei Seminarului (astăzi str. Gogol) şi 

35 stânjeni lăţime dealungul străzei Moscov- 

scaîa (astăzi Alexandru cel mare). Aici se în

cepu clădirea în 1813, iar în 1817 se termină. 

Localul cel nou avea o lungime de 13 stânjeni 

şî o lăţime de 7 şi jumătate. In 26 Septembre 

1817 seminarul trecu în noul local. Acum el 

avea următoarele clase: infimă, gramaticală, sin-
*

tactică, şi piitica-retorică, la care acum se mai 

adăogă şi o clasă de filosofie şi tocmai în 1819 

se creie clasa de teologie. Acum afară de rector 

şi prefect era un număr de 8 profesori. Elevii 

se ridicaseră până la numărul de 152 până la 

1817, dintre cari 69 fii de clerici, şi ^  fii de 

mireni, de unde reiese că mirenii se refereau 

faţă de seminar cu mai multă încredere. Pentru 

cler se luară măsuri aspre de aş trimite copii 

la şcoala aceasta bisericească. In 1821 semina

rul sărbătoria prima promoţie de elevi semina

rişti. In tot timpul acesta şcoala a trăit fără 

niciun ajutor din partea statului. Profesorului de
*-  I I

16) Revista: «Kişinevskiea eparhialinâiea viedomosti» pe 1892 
Nr. 12

limba românească i se plătia anual suma de 

100 lei. Mitropolitul Gavriil văzând că nevoile
»

serpinarului se măresc odată cu înmulţirea nu

mărului de clase şi de obiecte, la care se mai 

adăoga pe lângă acestea toate şi grozava scum

pete, a mărit taxa pe care trebuia să o dea cle

rul provinciei, cerând în acelaş timp sinodului 

ca să îngăduie să se pună o taxă de 2 lei la 

sută asupra moşiilor mănăstirilor închinate, dar 

această din urmă cerere a rămas fără niciun 

răspuns. Cu toate mijloacele sărăcăcioase, semi

narul se dezvoltă. Elevii studiau cu mare folos 

limbile vechi, scriau compuneri, predici, cuvân

tări, ba unii dintre ei compuneau şi versuri nu 

numai în ruseşte ci şi în latineşte pe: cari le 

rostiau la zile de sărbători. Seminarul creştea 

în ochii autorităţilor civile şi clericale. El căpă

tase din timpul locoţiitorului de guvernator, Bah- 

metiev, dreptul să observe de aproape pe pro

fesori streini şi pe cei particulari din provincie, 

ceia ce însemna că seminarul acum stă la straja 

adevăratei învăţături. Primul period formează 

epoca când seminarul a trăit numai prin ajuto

rul mijloacelor locale.

înainte de a trece la viaţa lui din perioada a doua 

se cade să vorbim puţin şi despre şcoala care a trăit 

o bucată de vreme pe lângă şi sub auspiciile semi

narului. Este vorba despre «Pensionul pentru copii 

nobililor», care se găsia pe lângă seminar. împă

ratul Alexandru I îşi exprimase dorinţa ca până 

se vor face şcoli civile în Basarabia să se în- 

găduiască ca pe lângă seminarul mitropolitului 

să se deschidă un pension pentru copii nobili

lor. Astfel la 16 Noembre 1816 s’a deschis a-

cest pension într’una din aripile seminarului (în 

cea dinspre str. Gogol). Aici copii învăţau după 

metodul seminarial. Mai târziu când pensionul 

atrase atenţiunea conducătorilor superiori civili, 

şi chiar a guvernului, deveni sub Inzov, guver

natorul- locoţiitor al Basarabiei o şcoală de unde 

aveau să iasă viitori funcţionari ai Basarabiei de 

cari se simţia mare trebuinţă. In scopul acesta 

10 locuri erau destinate pentru bursieri, cari 

după terminarea cursurilor aveau să slujască ca 

funcţionari în Basarabia timp de 8 ani. Pentru 

întreţinerea acestor elevi Inzov ceru aprobarea 

ca să i se îngăduie să asigneze anual 10.000 
ruble dintr’un procent de 10°/0 din sumele pro

vinciale, primind încuviinţarea pentru aceasta,
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minar fcrmară una o şcoală judeţeană spirituală 

şi alta o şcoală parohială, ambele în Chişinău, 

cari rămaseră sub oblăduirea şi administraţia 

seminarului. Ele rămaseră în aceleaşi clădiri, în 

grădina seminarului.

In vremea aceasta se deschiseră şcoli spiri

tuale parohiale în Cetatea Albă (la 23 Octom

brie 1823), acest din urmă oraş intra pe vremea 

aceia în hotarul eparhiei Chişinăului,8).

Şcoala spirituală judeţeană avea două secţii, 

inferioară şi superioară cu un curs de doi ani 

în flecare secţie.
*

In primul an, după reforma seminarului, erau 

într’ânsul 25 elevi, în şcoala spirituală judeţeană 

75, iar în cele trei şcoli parohiale 136. Ca per

sonal profesoral în seminar erau 7 profesori, 

în şcoala spirituală judeţeană 5, în cele paro

hiale 6. In anii următori numărul elevilor şi al 

profesorilor s’a înmulţit. Să nu se uite faptul că 

după anul 1827 numărul cel mai mare al ele

vilor era din guvernământul Hersonului şi mai 

cu seamă din regiunea Tiraspolului, astfel din 

54 de elevi 45 erau din guvernământul de mai 

sus. In şcoalele elementare însă cei mai mulţi 

elevi erau din Basarabia. întreţinerea semina

rului şi şcolilor de sub oblăduirea lui se făcea 

de către eparhie. Seminarul cheltuia suma de 

20900 lei, şcoala spirituala judeţeană 2050, cele 

trei şcoale parohiale 2190, adică câte 730 de 

fiecare. Seminarul, în special, ducea o mare lipsă
«

de mijloace chiar didactice. Iată ce spune un 

inspector din anul 1833, Scvorţov: *Camerile

de locuit sunt strâmte, paturile din ele sunt de 

lemn, slabe, mesele şi scaunele prea simple şi 

sărăcăcioase; nu-s dulapuri şi nici comoade, câţiva 

dintre elevi nu au pături, fiecare are numai 

câteo pernă şi nu au schimburi pentru îmbră

cămintea pa tu lu i. N u au spălătoare speciale şi nici 

loc unde să fie aşezate.... In  sala de mâncare se 

întrebuinţează vase de păm ânt şi de lemn». Pâinea 

şi mâncarea o găseşte inspectorul «potrivite». 

Acest inspector a găsit lipsuri şi în latura edu-

cativă-şcolară. El găseşte silinţa elevilor «insu-
0

ficientă», iar în clasa de filosofie, elevii nu ştiu 

bine limba latină, şi toată pricina stă în aceia 

că elevii nu cunosc rusa bine, biblioteca este

18) Cea din Cetatea Albă s’a înehîs în 1826 din cauza micului 

număr de elevi, care au fost aduşi în cea dela Chişinău ; iar 

cea dela Tiraspol s’a unit cu cea judeţeană din Odesa odată cu 

înfiin(area eparhiei Hersonului. Vezi arhiva seminarului din 

Chişinău pe 1860 Nr. 3.

săracă în cărţi, şi cabinetul de fizică sărac de 

instrumente.

Fiindcă elevii trăiau răspândiţi şi departe de 

localul seminarului, inspectorul a hotărât ca 

supravegherea elevilor să se facă cu mai multă 

atenţiune, iar pe inspectorul seminarului l-a 

uşurat de sarcina de a fi rector al şcolei spiri

tuale «judeţene şi al celor parohiale.19).

Afară de acest revizor, al patrulea rectort al 

seminarului, arh. Filadelfiu, a arătat în 1837 

lipsurile şcoalei sale, spunând că cu toate mă

surile luate, seminarul din Chişinău este inferior 

tuturor seminariilor din Rusia. El găseşte că 

elevii din şcoala spirituală judeţeană nu sunt 

îndestul de bine pregătiţi pentru a asculta obiec

tele din şcoala spirituală, şi pentru aceasta 

propune ca aceşti copii să înveţe mai întâi în 

şcoalele lancasteriene, pentru cari se îngrijia 

aşa de mult arhiepiscopul Dimitrie Sulima, şi 

cari şcoli erau puse sub conducerea liceului

din Odesa. Acei dintre clerici cari nu puteau 

să-şi dea copii la şcoalele lancasteriene fură ne

voiţi să deschidă şcoli particulare prin fiecare 

parohie. El totuşi recomanda elevilor cari intrau 

în şcoalele spirituale parohiale ca să înveţe după 

metodul lancasterian, schimbat puţin, şi a măr

ginit învăţătura în prima clasă numai la scris şi 

citit în moldoveneşte şi ruseşte. Ceru să se 

mai deschidă încă două şcoli spirituale jude

ţene: în Bălţi şi Odesa, care pe atunci ţinea de 

eparhia Chişinăului, a mai găsit de trebuinţă ca 

elevii din seminar să facă mai multe exerciţii 

de traducere din latineşte în ruseşte, ca obiectele: 

retorica, filosofia şi teologia, cari se studiau 

' după manuale latineşti cât se poate de amă- 

nunţit, să Se lămuriască în ruseşte. s0).

Seminarul nici acum nu era bogat în elevi. 

Mulţi dintre elevi, terminând cursul unei şcoale 

spirituale judeţene nu mai găsia de nevoie să 

intre în seminar când ştia bine că şi cu cunoş

tinţele dobândite în prima şcoală vor putea 

căpăta un loc de preot, fiind puţini candidaţi 

cu seminarul terminat, iar alţii învăţau foarte

slab ştiind că tot vor fi trecuţi din clasă în
t

clasă. Acum se vede bine de ce arhiep. Dimi

trie lămuria foloasele învăţăturei în seminar şi 

binele ce poate izvorâ de aici. Aşa de mult se 

simţia lipsa candidaţilor de preoţie cu cultură

19) «Kişinevskia eparhialinâîa vîedomosti» pe 1885 Nr. 13.1
20) „Kişinevskia eparhialînaîa vîedomosti" pe 1888 Nr. 6.
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%
teologică temeinică în cât arhiepiscopii locali 

au cerut ca din seminarul din Chişinău să nu 

se primiască niciun seminarist în Academia 

spirituală din Kiev. *').

După şaptesprezece ani dela introducerea re

gulamentului din anul 1808 în viaţa seminarului 

se putură observa anumite goluri. Aşa de pildă 

se băgă de seamă că materiile teologice sunt 

îngrămădite numai în secţia superioară a semi

narului, de aceia în vremea oberprocurorului 

graful N. A. Ptotasovv s’a hotărât că materiile 

teologice trebuesc predate şi în secţia inferioară
O

şi mijlocie a seminarului. Seminarul trebuia să 

pregătească tinerimea nu numai pentru educaţia 

religioasă-morală a poporului şi în deobşte pentru 

slujba pastorală, ci el trebuia să dea viitorilor 

slujitori ai altarului şi cunoştinţele privitoare la 

viaţa reală, adică să se predea tinerimei cunoş

tinţe în legătură cu ştiinţele naturale, medicina, 

gospădăria şi altele. Acest nou proect s’a apro

bat tocmai în anul 1840, lărgindu-se în acest 

chip cercul de cunoştinţe al seminaristului 

mult mai mult. Elevii ascultau cu mare interes 

cursurile de ştiinţe naturale şi mulţi dintre ei 

puneau în practică aceste cunoştinţe. Mulţi adu

nau plante medicinale, îşi formau farmacii de 

familie, iar alţii se ocupau cu pregătirea medi

camentelor. Se găsesc pe ici şi pe colea chiar 

şi caiete cu istoria boalelor, alcătuite de ascul

tătorii acestor cursuri. Până acolo se ridicaseră 

unii cu cunoştinţele medicinale în cât serviau 

ca infirmieri la infirmeria seminarului. O altă

parte dintre elevi se 'ocupau cu grădinăria şi cu 

altoitul tuturor felurilor de pomi fructiferi şi 

decorativi. Evident că aceste cunoştinţe erau 

destul de elementare, având în vedere şi nu

mărul mic de ore pe săptămână. Câţiva dintre

elevi au intrat în academia medico-hirurgicală 

şi în şcoala de agricultură «Gorâgoreţkaia»,

având frumoase rezultate.

Mai târziu s’au unit orele de curs de dimi

neaţă cu cele de după masă. După 1852 şcoala 

spirituală parohială din Chişinău s’a unit cu 

şcoala spirituală judeţeană, formând trei secţii: 

inferioară, medie şi superioară cu un curs de 

câte doi ani în fiecare secţie. Pe lângă şcoala 

judeţeană s’a format o clasă pentru servitorii 

bisericeşti, în care intrau din şcoala spirituală

21) Ibidem, pag. 419.

iudeţeâhă elevi slabi la învăţătură şi mari de 

vârstă. Clasa aceasta a existat numai 4—5 ani, 

fiind închisă din lipsa de material şi local pentru 

ea. In 1854 seminarul a cerut Academiei din 

Chiev îngăduirea ca să se deschidă pe lângă 

dânsul, o clasă pregătitoare cu un curs de doi 

ani, pentru motivul că clerul basarabean este 

format numai din moldoveni şi pentru că nu 

cunosc limba rusă nu au posibilitatea să-şi în

veţe copii pregătindu-i pentru intrare în şcoala 

spirituală judeţeană. De aceia consiliul semina

rului a găsit de trebuinţă să pună în clasa 

aceasta pregătitoare şi în secţia inferioară a 

şcoalei judeţene studiul limbei româneşti ca citit 

şi scris, limba română s’a introdus şi în clasa 

pentru pregătirea servitorilor bisericeşti. S’a 

mai deschis o clasă' paralelă în secţia inferioară

a şcoalei spirituale.
Astfel că în mijlocul secolului al XlX-lea nu

mărul claselor şi al elevilor s’au mărit. In semi

nar la 1850 erau 121 elevi, în şcoala judeţeană 

166, iar în şcoala spirituală parohială 212, în 

total 499 elevi. Până în 1855 numărul total al 

elevilor s’a ridicat până la cifra de 719. Cu 

trecerea vremei şi cu mărirea firească a numă

rului elevilor tuturor şcoalelor se simţi nevoia 

pentru Inărirea localului, mai cu seamă că o 

parte din încăperile în care se aşezase «pen

sionul pentru copii nobililor» se dărâmase din 

cauza cutremurului din 1838. Irinarh, arhiepis

copul după cererea rectorului Mitrofan s’a adre

sat cu o cerere către Sf. Sinod pentru a dâ 

sumele necesare pentru noile clădiri pe cari le 

cereau nevoile acestor şcoale, sau cel puţin 

pentru închirierea de clădiri în oraş. Arhiepis

copul Irinarh cu obişnuita-i energie a întreprins 

între altele să clădească o şcoală spirituală 

judeţeană în oraşul Bălţi. Corespondenţa dusă 

cu privire la această chestiune nu a adus nici 

un rezultat. Atunci arhiepiscopul Irinarh a cons

truit cu banii săi încă două aripi: prima în

1853 în locul unde astăzi se găseşte şcoala de 

aplicaţie a seminarului, iar a doua în 1867 

pentru aşezarea a 96 elevi bursieri ai şcoalei. 2*).

Sf. Sinod ca răspuns la cererile repetate ala 

arhiepiscopului Irinarh a găsit că trebuie să se 

clădească numai o bucătărie, brutărie, sufragerie

25) Arhiva seminarului, dosarul Nr. 49 pe 1853. Ultima aripă 
a fost distrusă în 1900, ea ocupa locul dintre clădirea infirme
riei de astăzi şi partea dela răsărit a corpului celui nou de 
clădiri.
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şi camere de locuit pentru 40 elevi. S’a cerut 

devizul pentru aceste clădiri.

Războiul crimeian s’a răsfrânt puternic cu toate 

consecinţele lui triste şi asupra vieţei semina

rului, punându-1 într’o grea situaţie materială. 

Obiectele de primă trebuinţă se scumpiseră aşa 

de mult în cât s’au făcut toate încercările pen

tru a duce cursurile şi mai departe fără între

rupere. Se ajunsese şi până la primirea de semi- 

bursieri pentru a se putea ajuta cei foarte să

raci. Elevii suferiau de foame, căci hrana lor era 

puţină şi de proastă calitate, dându-se două 

feluri la prânz şi unul seara. De ceai nici nu se 

pomenia, afară de ceaiul care se da bolnavilor 

din infirmerie pregătit din flori de tei. In cursul 

săptămânei nici nu era vorba de pâine albă, ea 

se dâ numai la sărbători, deşi foarte rar, şi acea

sta mulţumită oamenilor binefăcători din oraş, 

cari trimeteau elevilor pâine albă. Pâinea de orz 

nu era gustoasă şi adesea necoaptă. In timpul 

luptelor din Crimeia elevii erau hrăniţi cu mă

măligă, care se făcea odată pentru mai multe 

zile, împărţindu-se în codrii tari. Elevii semina

rului în privinţa hranei se bucura de privilegiul 

că li se dâ masa de prânz şi cea de seara în

tâi lor, şi apoi elevilor şcoalei spirituale, din pri

cina salei de mese prea mică. Printre semina

riştii bursieri erau şi fericiţi de aceia cari dau 

lecţii în oraş în schimbul mesei sau pentru plată 

de la 1—3 ruble pe lună, cântau în cdrul ar

hieresc pentru care primiau masa de la mitro

polie şi mai primiau şi o mică răsplată în bani, 

precum şi aceia cari îndepliniau diferite slujbe 

la seminar ca: distribuitor al alimentelor, infier- 

mier sau îngrijitor al infirmeriei seminarului, se

cretar al cancelariei şi uneori şi al cancelariei 

arhiereşti. Ei puteau să nu meargă în sala de 

mese şi să se folosiască de o masă mai bună 

de cât a celorlaţi elevi; afară de aceasta, unii 

dintre elevii clasei teologice aveau logodnice şi 

primiau ajutoare băneşti de la părinţii logodni

celor lor, iar unii dintre ei aveau şi locuri de 

preot şi primiau o mică parte de bani din par

tea viitoarelor lor enorii. Toate acestea făceau

ca elevii din clasele superioare deşi bursieri să 

ducă o viaţă mult mai omenească, ba unii din

tre dânşii se înbrăcau în haine luxoase: unii 
purtau mantale â la Nicolae I şi ţilindre.

Nu aceiaş soartă aveau şi elevii bursieri ai 
şcoalei spirituale. Ei veniau în sala de mese du

pă ce seminariştii terminau prânzul sau cina, 

intrau în două sau trei rânduri. Dacă masa era 

sărăcăcioasă pentru seminarişti, cu atât mai mult 

pentru sărmanii elevi ai şcoalei spirituale. Aceş  ̂

tia din urmă suferiau de foame în cât multora 

le eşise orbul găinilor. Acestora le mergea rău 

şi în alte privinţe. Nici nu aveau ceia ce le tre

buia pentru pat. De multe ori le lipsia şi patul, 

căci adesea se culcau câte doi sau trei într’un 

pat.*3) Haina de pe deasupra era cea mai să

răcăcioasă.

însuşi consiliul seminarului se exprima că a 

eşi pe stradă într’un asemenea costum este o 

ruşine, publicul făcea haz când bieţii elevi tre

ceau din curtea arhierească, unde locuia nu mai 

puţin de 30 elevi, în curtea seminarului, unde 

se găsiau clasele şi sala de mese.*4) Unii din

tre ei vara străbăteau această distanţă cu picioa

rele goale, iar iarna fugiau iute cu picioarele 

deasemenea goale, neavând încălţăminte, ceiace 

nu se întâmplase cu ceilalţi elevi, cari învăţa

seră mai înainte aici.*3) O duceau greu şi din 

punct de vedere al încălzirei în timp de iarnă. 

Dormitoarele se încălziau, dar clasele niciodată, 

deşi erau sobe, însă fără uşi. Elevii pentru a 

se putea încălzi dau băncile M o parte şi înce

peau să alerge prin clase sau se luptau, care 

luptă ducea uneori până la bătae în regulă. Toate 

aceste lipsuri se resimţiau în viaţa şcoalelor bi

sericeşti, de aceia mulţi dintre ei fugiau la casa 

părinţilor lor,- şi nu rare ori se întâlnesc urmă

toarele notei «fugitivus» sau «biegahv=fugit».

Leafa profesorilor în tot timpul primei jumă

tăţi a veacului al XlX-lea cu fireşti ridicări şi 

micşorări era cam următoarea: rectorul primia 

pentru slujba de rector 257 ruble şi 40 copeici 

în argint, iar pentru orele de clasă încă 257 

ruble şi 40 copeici în argint. Inspectorul pen

tru inspectorat 128 ruble şi 70 copeici, iar 

pentru ore 257 ruble şi 4 copeici, amândoi

având locuinţă gratuită. Dacă rectorul şi inspec

torul se numia dintre egumenii mânăstirilor şi 

de obicei se numiau dintre egumenii mânăstiri

lor Dobruşa şi Curchi, ei ca egumeni se folo- 

siau şi de anumite venituri. Profesorii, şi un ase

menea titlu primia numai aceia cari aveau tit

lul de magistru, primiau pe lună 21 ruble şi 45

8S) Ibidem dos. Nr. 73 pe 1856.
a4) Ibidem, în aceiaş dosar.
,s) Ibidem dosarul Nr. 60 pe 1828, ff. 16-21, pe 1821 No, 27.



ŞCOALELE BISERICEŞTI DIN BASARABIA 443

copeici, ceiace făcea pe an 257 ruble şi 40 co

peici, tot atât primia şi profesorul de limba ro

mână. Medicul seminarului primia 143 ruble şi 

pentru orele de clasă tot atât. Fără îndoială că 

această leală era foarte mică, dar mulţi dintre ei 

mai aveau de la alte slujbe pe cari le îndepli- 

niau tot la seminar. Astfel unul îndeplinia slujba 

de econom al seminarului, plătindu-i-se încă 

128 ruble şi 70 copeici, altul făcea pe secre

tarul administraţiei seminariale pentru suma de 

85 ruble şi 80 copeici, altul pe bibliotecarul 

pentru suma de 71 ruble şi 50 copeici, iar pen

tru orele de limba franceză, germană şr*sbraică 

se primia suma de 85 ruble şi 80 copeici pe 

an. Ceilalţi profesori mai aveau de la alte slujbe: 

ajutor de inspector, slujbă care-i dâ locuinţă 

gratuită în insuşi corpul seminarului. Apoi după 

obiceiul vremei aceleia se mai da o leafă anua

lă pentru titlurile ştiinţifice: candidatului i se

w

10 copeici anual, iar' a profesorului magistru

până la 486 ruble 10 copeici,
f

Lefurile personalului didactic dela şcoalele spi

rituale judeţeană şi parohială era foarte mici, 

deşi aici ca profesori erau numai absolvenţi de 

seminar, afară de director şi inspector uneori, 

cari trebuiau să fi terminat vreo academie teo

logică, dar şi leafa acestora era de nimic. Di

rectorul primia 144 ruble pe an şi dacă mai avea 

şi ore de clasă i se mai adăoga 150 ruble şi 15 

copeici, iar inspectorul primia 57 ruble şi 12 

copeici ca inspector, iar dacă mai avea şi ore 

de curs mai primia încă 150 ruble şi 12 copeici. 

Pe lângă aceasta mai primiau şi o recompensă 

pentru titlurile ştiinţifice. Profesorii şcoalelor pri

miau anual suma de 128 ruble şi 70 copeici. 

Leafa aceasta mică silia pe mulţi să părăsiască 

şcoala şi şă se hirotoniască preoţi sau să slujia- 

scă la alte departamente; au fost şi de aceia cari

mai dâ 70 ruble, şi magistrului 100 ruble. In şi-au dedicat toată viaţa muncei în aceste şcoli.

chipul acesta leafa profesorului candidat cu sluj

be lăturalnice se suia până la 400 ruble 40 co

peici anual, iar a profesorului până la 486 ruble

In viitor vom vorbi despre viaţa acestor şcoli 

în a doua jumătate a secolului al XlX-lea.

ŞT. BERECHET

Hristos a înviat!

sfintei
suflet

Natura se ’mbracă în haina sa măreaţă, 
Cu flori nevinovate, speranţă de viaţă,

Podoaba strălucită a’ntregei deşteptări, 
Ne’ndeamnă la lumină, cinstite aspirări.

Acel ce risipit-a durerea şi tristeţea, 
Acel ce ne-a sădit, virtutea, frumuseţea, 
Şi cel care-dăsat-a sublima moştenire, 
De-a birui pacatul, prin veşnică iubire....

frumuseţe
Cu toti simţesc credinţa aprinsă’n al lor piept,
w  -  *  *  #  •  * r  9  •  «  «  a  j  -  •  #  i

fiecare floare sfintită
afi

Şi strălucirea vie a soarelui măreţ, 
împinge azi simţirea spre-un dor, curat, isteţ; 
Gândirea se înalţă spre tot ce-i mai pios, 
Suflarea toată spune, c’a înviat Hristos.

Se simt toţi mai cucernici, pătrunşi de inspirare,

De dorul către bine, de-a f i desăvârşit,
De a pastra virtutea, cu duhul ispăşit;
Cu lumânări aprinse din raiu ’nseninat, 
Frăţească bucurie: „Hristos a ’nviat/•“

De Paşti

Cu o supunere cerească, Tu cel menit să mântuieşti, 
întreg pământul, prin minunea- Ţi, Tu ai ştiut să bi

rui eşti.
Cu sfântul sânge, Tu primit-ai a suferi pentru cei răi,
O, Tu Hristoase! a mea pace, mărite sunt a Tale căi...

%

Şi fără pricină vrăjmaşii, cercat-au să te nimicească, 
Să-L răstignim /“ mai mulţi strigară,puterea Ta ca să

zdrobească.

—Pe crucea lemnului cel sfânt, a Tale braţe ai întins, 
Dreptatea Tatălui cea vie, puterea morţii a ’nvins.

Biruitor, sublim şi paşnic a treia zi te-ai arătat,
Erai sculat din somnul morţii, a Tale rane-au triumfat. 
Intact şi fără de durere, mai sfânt, mai viu, mai stră

lucit,
Cu harul scump al ’nvierei, pe noi Tu ne-ai învrednicii.
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In Tine, cu Tine, prin Tine

A cui e viaţa mea, Stăpâne ? 
A cui e ziua mea de mâne? 
A cui e ceia ce eu sînt?
Al cui puternicul avânt?

Al Tău.

Al Tău e ’ntregul univers, 
Prin Tine viaţa are-un sens, 
A Ta e orice creatură, 
Simţirea Ta, e în făptură.

Cine-ar putea scrie ce eşti? 
Cine pricepe ce voeşti?...
Acel ce Ţie ţi-e supus,
Acela, care cată’n sus.

Ce-am ajunge fără Tine?
Viaţa nu ar merge bine,
Unde ar fi avântul nostru ?
Ce-ar rămânea din cântul vostru?

Pământul ne-ar părea un chin, 
Viaţa,—un adânc suspin; 
Toiul cuprins în neştiinţă, 
Necunoscând a Ta fiinţă.

In Tine este bucurie,
Cu Tine, dulce armonie, 
Prin Tine, veşnică iubire, 
O, Tu puternică simţire!

Laura Scriban
Profesoară

CRONICA BISERICEASCA
I N T E R N Ă

D iscuţiunile despre B iserică in  Senat şi C a 

meră cu prile ju l în tocm irii nouăi Constitufiun i

a Rom âniei.

Toată luna Martie a fost o lună de grea luptă pentru 

Biserica ortodoxă romînească, pentrucă, în curgerea ei, 

a trebuit să-şi susfie drepturile sale din vechi în noua 

Constituţiune a României, drepturi care îi erau ame

ninţate, atît din partea vrăjmaşilor Bisericii noastre, cît 

şi din partea acelor fii ai ei, care, hrăniţi cu gînduri 

străine de Biserică, socoteau că Biserica ortodoxă tre

buie scoasă din drepturile ei cele vechi şi aşezată la 

rând cu alte Biserici, străine de noi şi ivite tîrziu pe 

pămîntul romînesc. Poporul nostru a fost totdeauna 

poporul legii Răsăritului şi, în Constituţiunea lui cea 

veche, el a mărturisit despre sine că are o credinţă şi 

că aceasta este legea Bisericii creştine răsăritene. 

Legile altor neamuri le lăsa să trăiască pe pămîntul său, 

dar a sa era numai una.

Aşa a grăit Românul în vechea Constituţiune, cea 

dela 1866.

Această stare însă trebuia păstrată. Dar se arătau din 

vreme gînduri care arătau dorinţa de a o schimba, 

pentru a face pe placul altor tabere religioase.

Discuţiuni urmate într’o comisiune pentru alcătuirea 

Constituţiunii şi din sînul căreia se puteau citi destul 

de des ştiri prin foile zilnice, aduceau oarecare neli

nişte, şi de aici trebuinţa de a face oarecaie mişcare

pentru a nu lăsa să se aducă vreo ştirbire drepturilor 
Bisericii noastre în noua Constituţiune.

Siliţi de motivul acesta, preoţii s’au şi adunat cu 
grabă la congresul delegaţilor lor, în Fevruarie trecut, 
despre care noi vorbim în nr. acesta. încă de 
atunci discutam mijloacele de a putea să păstrăm situ- 
aţiunea de dominanta a Bisericii ortodoxe în regatul

României. Scriitorul acestor rînduri a declarat chiar în 

discuţiunile acelui congres că trebuie să alergăm şi la 

mijlocul întrunirilor publice, pentru a apăra drepturile 

Bisericii. Un preot din Basarabia, P^r. Cuciuşna, se 

îndoia că vom avea îndrăzneala ceasta. Cu toate 

acestea lucrurile au ajuns şi aci. Ameninţarea fiind 

destul de grea, în cursul lunii Martie a trebuit să aler

găm şi la mijlocul întrunirilor, pentru a chema pe 

creştini se vie alăturea cu noi şi să nu lase Biserica 

lor să fie scoborîtă din treapta ei, 'înaintea altor Bise

rici mărunte şi de ieri de alaltăieri pe pămîntul nostru.

In Duminica dela 4 Martie c., preoţii din Bucureşti 

au putut face experienţa că poporul creştinesc din 

Bucureşti răspunde cu drag la chemarea lor. In adevăr, 

cu toate că se făcuse numai puţină vestire prin ziare, 

că în acea zi va fi o întrunire a preoţilor şi creştinilor 

ortodocşi în sala Dacia, totuşi sala era prea mică 

pentru a cuprinde pe toată lumea care răspunsese la 

acea chemare. Deşi preoţii n’au mijloacele de a înlăţui

lumea cu vorbe ademenitoare, cum se face la întruniri,

cu toate acestea lumea i-a ascultat cu destulă rîvnă şi 

însufleţire şi s’a declarat gata să nu înceteze de a se 

întruni ori-de-cîte-ori va fi chemată, pînă vor ajunge la 

izbîndă. Preoţii s’au umplut de încredere şi au văzut cu 

drag că poporul răspunde la chemarea care i se face de 

a-şi apăra Biserica.

Această întrunire a şi avut urmări. A întărit hotă-

rîrea păstorilor noştri de a întrebuinţa toată puterea

cuvîntului lor şi a nu slăbi de loc, văzând că întreaga

obşte a credincioşilor stă îndărăt pentru a-şi sprijini 
păstorii care apără Biserica strămoşească de lupii 
străini care căutau să strice staulul şi să se aşeze şi 
ei, încunjuraţi de multă cinste, în mijlocul poporului 
ortodox.
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Această bucurie n ’au putut-o avea. De aceia şi ziarul

io!ic Albina ne-a încărcat de toate ocările pentru acea

35CT.

^  aiiţătorilor ei.

întrunirea noastră dela 4 Martie a fost urmată de 

*££ ia 18 Martie, tot la Dacia, cînd am fost mult mai 

t.ţi, pentrucă văzusem urmarea puternică a celei 

:i întruniri şi ştiam că poziţiunea Bisericii noastre 

zzi mai este atît de ameninţată în noua Constituţiune. 

Ir. adevăr, pînă la data aceasta, Primatul nostru 

D. D. Dr. M IRON  îşi ţinuse strălucita sa cuvîntare la 

Senat în ziua de 9 Martie. Efectul ei fusese fără mar- 

■gri., aşa că, pînă la a doua întrunire a noastră, luc- 

runie se schimbaseră cu mult în bine!

Cu toate că luaseră cuvîntul şi’prelaţii Bisericii unite: 

Mitropolitul VasilCj Episcopul lu liu  al Gherlei, Epis

copul Alexandru al Lugoşului, inima senatorilor şi a

tuturor parlamentarilor fusese cîştigată de noi.

Dapă ce a vorbit şi I. P. S. Mitropolit D. D. Dr. NICO

LAE dela Sibiiu, care a ţinut o cuvîntare de mare 

^Cincime (la 12 Martie), după care du urmat apoi a Epis

copului NICOLAE dela dela Cluj şi a Prea Sfinţitului VAR- 

ToLOM EI dela Rîmnicul-Vilcii, publicul romînesc a 

& văzut că o Biserică înfaţişată de păstori atît de lumi

naţi şi plini de învăţătură, are pentru ce fi dominantă.

Trebuie să mărturisim că astfel de cuvîntări au 

:'ost ca unda de soare care a risipit norii, a înseninat 

ceru 1 şi a cîştigat multe inimi pentru a recunoaşte încă 

odată Bisericii noastre că i se cuvine şi de mai aici 

înainte situaţiunea de dom inantă, pe care a avut-o 

rină acum.

Fapt este că, după cuvîntarea Primatului, lucrurile 

erau mult schimbate în bine, privirile mai senine, cei 

care se mai îndoiau de puterea Bisericii noastre şi-au
m

Lisat sufletele domolite, fiindcă au înţeles ce bine se 

înfăţişează ea cu păstori atît de capabili. Cuvîntarea 

Mitropolitului dela Sibiiu a întărit şi mai mult această 

prefacereîn suflete. Dovadă sunt cuvintele d-\ui N. Iorga  

din Neamul românesc, pe care le tipărim mai la vale, 

cuvmte în ’ care se vede marea mulţămire că Biserica 

noastră ortodoxă s’a înfăţişat atît de strălucit cu oca- 

ziunea discuţiunilor privitoare la noua Constituţiune.

In schimb, Biserica unită s’a arătat cu mult mai 

slabă. Discursurile prelaţilor ei s’au arătat fără miezT 

Ca oameni hrăniţi cu teologia scolastică, în care nu 

găseşti decât numai o simplă frazeologie, fără atingere 

cu viaţa vie, prelaţii Bisericii unite apar mult mai veş

tezi cu cuvântările. lor. N’are decât să citească cineva 

întreruperile Mitropolitului Vasile la cuvântarea Mitro

politului Nicolae al nostru, şi va vedea cât de şubrede 

sunt şi cât de biruitor l-a putut răsturna înalt Prea 

Sfinţitul nostru dela Sibiiu.

Cineva dintre uniţi, de altfel un om de seamă al lor, 

«şmd dela cuvântarea Mitropolitului Nicolae dela Senat, 

a spus: «Pentru întîia oară în viaţa mea mi-a fost 

ruşine că sunt unit!»

Această era o notă de felul cum s’au afirmat în 
Senat puterile celor două Biserici.

Iată cum judecă d. N. Iorga  această sîtuaţiune, în
* 4

Neamul românesc din 16 Martie c., sub titlul Religia 

dom inantă la Senat:

In Senat s’a disoutat cu pasiune între Mitropolitul din

Blaj şi Mitropolitul ortodox din Sibiiu chestia Bisericii 

dominante.

De o parte şi de alta, s’au apărat drepturile organisaţiei 

respective, ceia ce nu e decît foarte natural. Pasiunea însăşi, 

oînd este sinceră, înobilează.

Majoritatea a primit cu deosebită căldură expunerea, de 

un larg avînt, a părintelui Nicolae Bălan. Şi a avţit drep

tate, căci punctul său de vedere, pentru cei mai vechi, 

pentru cei mai mulţi credincioşi, e cel bun.

lata de ce judecăm — aşa cum judecăm, şi e fireşte să 

judecăm, noi laicii.

Teologii pot să lupte cu privire la puncte de dogmă. Pe 

noi, cari trăim înnainte de toate în viaţa noastră şi pentru 

dînsa , ceia ce ne interesează e mai ales legătura unei 

credinţe cu dînsa.

Această legătură se hotărăşte însă prin vechimea şi prin
t

puterea ei.

Dar aşa-numita ortodoxie —  terminul e greoesc şi-mi e 

indiferent — , dacă n’a fost stabilită de noi, a crescut cu noi 

şi a fost aşa de adîne înrîurită şi pătrunsă de noi, îneît 

face parte din fiinţa noastră naţională. E natural deci ca 

marea majoritate a poporului nostru să fie alipită de această 

formă a creştinismului, să fi suferit chiar mucenicia pentru 

dînsa. Pe cînd Unirea, oricîte e#cte fericite a avut, oricît 

suflet romanesc s’ar fi închis în curs de o sută de ani în. 

tr’însa, a fost în intenţia promotorilor ei un mijloc de a robi 

naţia noastră politicei Habsburgilor,—  cu cari s’a sfîrşit. Iar, 

în ce priveşte pe credincioşi, ei au rămas în tot felul lor de 

a concepe religia tot ce au fost înnainte de Unire

Dar mai este şi alt punct de vedere. Intre o Biserică 

aparţinîndu-ni num ai nouă şi alta care aparţine şi 

Papei, preferim  pe cea d’in tă iu .

iar, dacă şefii Bisericii unite ţin la religiositatea popo

rului lor mai malt decît la cele patru puncte de deosebire, 

ei trebuie să inţeleagă un lucru: că e mai bine ca Biserica 

soră, fie şi Biserica rivală, să fie recunoscută ca dominantă, 

folosind şi ea, cea mai apropiată de dînsa, din această si

tuaţie decît să ajute la proclamarea, fa ta lă  pentru 

moralitatea maselor, a Statului fă r ă  religie.

Despre cuvîntarea Primatului, d. Iorga a scris urmă

toarele rînduri de caldă preţuire, în N. Rom. din

14 Martie c., rînduri Care merită să fi cunoscure într’o 

cît mai largă măsură:

Cel mai puternic argument contra acelora cari ar voi sa 

înlăture pe episcopi din Senat, oricare i-ar fi atribuţiile, e
i

însăşi cuvîntarea, frumoasa cuvîntare, în adevăr memorabilă, 

pe care a ţinut-o la discuţia proeotului de Constituţie libe

rală Innalt Preasfinţitul Miron.

Oricine l-a auzit vre odată în multele lui cuvîntări ştie 

că şeful Bisericii dominante a României este, nu numai un 

escelent vorbitor, dar mai ales unul a cărui elocvenţă natu

rală, totdeauna gata, corespunde perfect înnaltei misiuni ce
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i s'a încredinţat, caraoterului cu totul deosebit pe care-1 are 

în roijlooul societăţii româneşti. Nu se pot rosti mai biseri- 

ceşte idei mai moderne, sentimente mai mult din vremea 

noastr& de cum o face Primatul Miron, care pe lîngă da

rurile fireşti e un harnic cetitor, căruia nu-i scapă, nimic 

din ce e în legătură ou ministeriul său sacru ca şi ou 

chemarea sa morală.

In faţa unei majorităţi încăpăţînate din ordin şi a unei 

minorităţi gata să sacrifice liniştea şi chiar existenţa ţerii 

furioaselor pasiuni de partid trebuia un cuvînt care să nu 

poată fi bănuit de părtenire ca să spuie tuturora şi oeia ce 

sînt datori a face şi ce au neglijat din datoria lor.

Âoeasta s’a spus ou o linişte, o părintească blîndeţă 

oare nu au Exclus dn loc francheţa unor "convingeri neschim

bate. Apărîndu-şi Biserica, părintele Mitropolit a apărat şi 

o tradiţie înţeleaptă care e şi pentru noi — şi va rămînea— 

un articol de orez.

Era vorba de afişatea acestei cuvîntări. Ea ar fi o ne

cesitate azi cînd toate inteţirile se abat asupra unui popor 

bun, dar lesne-crezător, pentru a se face din el teribilul in

strument prin care să se dărîme tocmai ceia ce el a creat*

Despre cuvîntarea Primatului şi a Mitropolitului 

Nicolae, ziarul Viitorul scrie în chipul următor, sub
«

titlul Cuvîntări drepte şi înălţătoare:

«In şedinţa de Luni, la Senat, tribuna a fost ocupată 

de discursul Mitropolitului Ardealului, Bălan. Cuvîntul 

acestui înalt Prelat al bisericii romîne era aşteptat cu 

nerăbdare şi pentrucă era vorba de capul suprem al 

bisericii ardelene şi pentrucă, în intelectualitatea arde

leană această înaltă faţă bisericească ocupă locul de 

frunte care e bine cunoscut.

«După discursul strălucit, străbătut de simţiminte atât 

de înalte şi de idei atât drepte al Mitropolitului Primat, 

admirabilul discurs al Mitropolitului Ardealului a întărit 

efectul produs de inspiratele cuvinte ale Mitropolitului 

Miron Cristea. . .

«Proectul. de constituţie a fost examinat de Mitro

politul Ardealului la lumina a două mari principii: a 

celui democratic şi a celui naţional.

«Arătînd că biserica ortodoxă, prin chiar: esenţa sa 

profund democratică, fiind una care reprezintă marea 

tradiţie evanghelică şi ca una care dealungul veacurilor, 

trăind în strînsă legătură sufletească cu poporul, a fost 

pururea sprijinitoarea şi încălzitoarea marei mulţimi, 

Mitropolitul Ardealului a salutat cu bucurie marile

reforme democratice îndeplinite în timpul de urmă,
f

reforma agrară şi votul obştesc. I. P. S. Sa a făcut

urare călduroasă pentru realizarea celorlalte reforme

democratice menite să ridice nivelul material şi moral

al poporului şi să contribuie la definitiva consolidare 
a statului.

«întreg senatul a primit cu ovaţiuni declaraţiunile 

Înaltului Prelat a cărui cuvîntare a fost în această pri

vinţă un înalt omagiu adus democraţiei sănătoase. . .

«Tot atît de mult a fost mişcat Maturul Corp şi de 
declaraţiunile prin care Mitropolitul Ardealului a relevat 
principiul naţional pe baza căruia e clădit pactul fun
damental pe care statul romîn înţelege să şi-l dea.

«In admirabile cuvinte, el a arătat spiritul de toleranţă 

şi de dreptate al poporului romîn, a subliniat hotărîrea 

isvorîtă şi din întregul său trecut şi dintr’o înaltă raţiune 

de stat a acestui popor, de a vedea în cetăţenii de 

alte naţionalităţi de cît a noastră, fraţi de ai noştri 

cari, alături de noi, să lucreze cu lealitate şi cu spor 

întru înălţarea statului la a cărui existenţă sîntem deo

potrivă interesaţi.

«Tot atît de strălucit, Mitropolitul Ardealului a făcut 

în cîteva cuvinte istoricul desvoltării statului romîn sub 

impulsiunea triumfătoare a principiului naţional. In 

acest principiu mîntuitor dînsul vede, împreună cu toţi 

bunii romîni, stînca pe care trebuie să se clădească 

edificiul ce vom încredinţa generaţiunilor viitoare.

«„Democraţie şi naţionalism, — a spus I. P. S. Sa,— 

iată ceea ce văd la baza proectului de constituţie şi 

iată pentru ce biserica, în numele căreia vorbesc, va 

binecuvînta munca Dv. dusă spre bun sfârşit".

«Am ţinut să relevăm aceste declaraţiuni ale Înaltului 

Prelat, nu pentrucă în ele am vedea manifestarea unui

om de partid.

«De ar fi astfel, ele nici nu ar avea marea însem- 

nătatea pe care o au. Mitropolitul Primat şi Mitro

politul Ardealului, prin toată activitatea lor, au stat 

şi stau deasupra partidelor, aşa cum se cuvine unor 

înalţi reprezentaţi ai bisericii. ..»

Trebuie să adâogăm că, după cum citim în Tele

graful român (7/20 Martie c.), Mitropolitul Nicolae nu 

avea de gînd să vorbeascâ^decît la sfirşitul discuţiunii 

generale despre Constituţiune. Din pricina însă a dis

cursului Mitropolitului unit D. D. Dr. Vasile, careta 

spus că ar fi mai de folos pentru neamul românesc, 

dacă ar primi credinţa catolică, Mitropolitul Nicolae a 

fost nevoit să ia cuvîntul îndată şi a avut acest frumos 

efect, pe care cu drept cuvînt îl scoate la iveală ziarul 

Viitorul.

Dacă la Senat cuvîntările vrednicilor noştri prelaţi 

au asigurat biruinţa Bisericii de a i se păstra pre

rogativa de dominantă, la Cameră acest frumos rol

l-a avut d. N. Iorga.

Ca bun fiu ai Bisericii ortodoxe, pentru care şi-a 

atras fulgerele catolicilor dela Albina, cu prilejul ser

bărilor încoronării, şi ca teolog de seamă al Bisericii 

noastre, cum a fosf recunoscut de facultatea de 

teologie dela Cernăuţi, pe temeiul lucrării sale Istoria 

Bisericii româneşti, pentru care i-a conferit titlul de 

doctor în teologie, d N. Iorga s’a purtat ca adevărat 

fiu al Bisericii şi ca vrednic teolog al ei, în discuţiu- 

nile dela Cameră despre Constituţiune. Asigurarea 

numelui de dominantă pentru Biserica noastră şi în 

acest Corp legiuitor, după ce fusese dobîndit în Senat, 

se datoreşte cuvîntului puternic şi cu autoritate al d-lui

N. Iorga. D-nia sa a vorbit cu căldură despre Biserica 

noastră şi a cîştigat inimile.

Dacă este vreun semn pentru viitoajea colaborare a 

clerului cu mirenii în noua orînduire a Bisericii noastre,
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lată-o de pe acum preînchipuită în aceaste silinţe 

împreunate ale Vlădicilor noştri şi ale d-lui N. Iorga 

în Parlamentul României, pentru a dobîndi o situaţiune 

vrednică Bisericii noastre

Să fie de bună vestire pentru viitor!

Biserica trebuie să mulţămească d-lui Iorga pentru 

aceasta, mai cu seamă că uniţii nu încetează a-1 ocărî 

aşa cum numai ei ştiu.

O delegaţiune de preoţi au fost trimeşi de noi să-i 

mulţămească, pe cînd eram întruniţi la societatea Aju

torul şi ne sfătuiam să apărăm drepturile Bisericii. Dar 

e prea puţin atîta. Trebuie făcut ceva mai viu, în văzul 

şl în ştirea tuturor. D. Iorga şi-a căpătat în faţa Bise

ricii noastre merite care nu se pot uita. Aci nu mai 

es;e vorba de chestiuni personale. Sunt fapte ^ r e  

vorbesc şi care trebuie să se audă.

Lui Tache lonescu i s’au dat banchete şi medalii 

centru legea clerului. Era recunoştinţa unui cler care 

ie vedea băgat în seamă. Şi lui N. Iorga trebuie să i 

se înfăţişeze într’un chip viu binecuvîntarea Bisericii, 

pentrucă n’a lăsat-o într’o clipă grea şi hotărîtoare.

Pină se vor face toate acestea, cititorii, ori vor fi ori 

nu într’un gînd cu d. Iorga în alte chestiuni, să se 

r.iice peste toate acestea şi să strige din adîncul inimii 

1: r: Dumnezeu să-l binecuvinteze şi să-l ţie sănătos 

ln:ru mulţi şi fericiţi ani!

Noi socotim o datorie să reproducem aici cuvîntările 

însemnate pentru Biserică ţinute în Senat şi în Cameră 

cu acest prilej. Nu le vom putea tipări pe toate dintr’o 

s~r_gură dată. Vom reproduce însă acum cuvîntarea 

Prea Sfinţitului Primat, iar celelate râmân pe alte 

numere.

Cuvântarea înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit Primat D. D. Dr. MIRON

in şedinţa Senatului dela 9 Martie c., cu prilejul 

tes^uţiunii generale â proiectului de Constituţie.

Domnule Preşedinte,

Dom nilor Senatori,

—  îndemn la bună înţelegere. —

După furtuna premersă, cred că este foarte firesc, ca 

srlinta noastră biserică, prin graiul supremului ei ierarh, 

si aducă în această incintă a corpurilor noastre legiui- 

3£&re, un suflu de seninătate (aplauze). Căci simţesc 

a&ânc datoria mea, de reprezentant al bisericii naţionale 

a neamului românesc, să fiu în aceste clipe cu adevărat 

i^sciiorul cuvintelor lui Hristos şi să zic tuturor celor 

sar. reprezentaţi neamul nostru românesc din ceie patru 

ingniuri cuvintele evanghelice: „Pace vouă \u (Aplauze 

prelungite).

Sonetele celor 800.000 de mucenici naţionali, cari 

j r n  jertfa lor supremă ne-au dat România întregită, 

asi Îndeamnă, să cer tuturor fiilor neamului românesc 

m i i  prea iubitei noastre patrii, şi în deosebi reprezen- 

'frcnicr din corpurile legiuitoare, o jertfă de tot mică; 

Je&ccne de-a nu se tot certa, de altă parte de a afla

şi unii şi alţii căile unei apropieri şi conlucrări în fră- ' 

ţească dragoste, pentru consolidarea acestei ţări care 

aşteaptă dela mandatarii ei împlinirea acestei cetăţeneşti 

datorinţe, mai ales în aceste zile grele. (Aplauze prelungite 

şi îndelung repetate).

Domnilor senatori! Românul are un foarte bun şi 

creştinesc obicei, că — de câte ori se apucă de un 

lucru mare şi însemnat — face semnul sfintei cruci, şi

— rostind cuvintele „Doamne-ajută" — îşi începe cu 

încredere munca sa. '

Consecvent acestui românesc şi frumos obicei, să-mi 

fie îngăduit mie, ca în numele biserici noastre — să 

deschid discuţiunea generală asupra importantului proect 

de lege, care este pus la ordinea zilei.

M arii eroi ai neamului.

De altă parte, domnilor senatori, în aceste clipe—când 

ne apucăm să croim temeliile noi ale României întregite— 

cred că ni se cuvine tuturor, iar eu mă simt chiar dator, 

ca să dau mulţămită a-tot-puternicului Dumnezeu, care 

a trimis neamului nostru românesc, până ieri-alaltăeri 

răsleţit în atâtea împărăţii străine, bărbaţi mari şi pro

videnţiali, cari, din cele două ţărişoare dunărene mici 

şi nebăgate în seamă, să întemeieze vechiul regat; alţii 

să salveze până la ceasul mânturii pe Românii din 

provincile desrobite, având conştiinţa trează a aparţinerii 

lor la acelaşi neam şi având aceleaşi aspiraţiuni. (Aplauze 

îndelung repetate).

Să mulţămesc din tot sufletul lui Dumnezeu, care 

chiar generaţiei noastre de astăzi i-a dat mari bărbaţi de 

stat, pe care avem fericirea să-i vedem — pe cei mai 

mulţi — încă vii şi voinici în mijlocul nostru; că le-a 

luminat mintea şi le-a inspirat înţelepciunea, ca în val- 

vârtejul groaznicului război mondial, să îndrumeze neamul 

şi ţara românească, pe calea care ne-a dus la realizarea 

supremului nostru ideal, la unirea Românilor de pre

tutindeni într’un stat unitar. (Aplauze îndelung repetate).

Să mulţămesc lui Dumnezeu, că a vărsat însufleţirea 

în inimelele celor 800.000 dintre cei mai vrednici fii ai 

fraţilor noştii din vechiul regat, care să-i determine a 

aduce suprema jertfă pentru desobirea noastră, cari am 

zăcut veacuri, chiar milenii, sub împărăţii străine (Aplauze 

îndelung repetate).

Că ne-a dat nouă robilor de odinioară a atâtor po

poare străine, — putinţa şi marea satisfacţie a le adresa 

răspicat cuvintele psalmistului: ;; Cu noi este Dumnezeu: 

înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, că Dumnezeu cu noi esteu.

In sfârşit, să mai rog pe Dumnezeul dreptăţii, să că

lăuzească şi pe viitor paşii noştri, ca să putem con

solida iubita noastră patrie, prefăcând-o, — cu munca 

frăţească şi concordia fiilor ei de pretutindenea, într’o 

«Daco-Romania felix», în care elementul român, care a 

creat-o, să-i păstreze pe veci caracterul naţional-român 

şi ortodox-român. (Aplauze prelungite). Iară alături de

noi, să-şi găsească locul cuvenit şi toate minorităţile 
etnice şi de credinţă, ca şi fiii lor — pe urma potolirii 
convulsiunilor provocate de marile schimbări — să devie 
şi să fie aceiaşi buni, harnici şi leali cetăţeni ai patriei, 
cum suntem şi noi ceice am creat această ţară.
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Biserica a format sufletul neamului.

După această introducere, domnilor senatori, să-mi 

fie îngăduit, ca să fac o reprivire nu tocmai lungă 

asupra rolului şi însemnătăţii bisericii pe care Nevred

nicia mea, am onoare a o reprezintă în sânul d-voastră, 

ca apoi — drept conclusiune firească— să dau expresie 

dorinţelor mele, a episeopilor şi clerului nostru şi a 

tuturor credincioşilor noştri, al căror puls îl cunoaştem, 

şi să indic modul, cum gândim noi, să se aşeze teme

liile, privitoare la biserica noastră, în noua constituţiune.

Domnilor senatori! Constituţiunea—: fiind legea fun- 

dămentală a ţărei, — de sine se înţelege că trebuie să 

cuprindă dispoziţiuni principiale cu privire la cele mai 

de căpetenie aşezăminte ale Statului, că trebue să normeze 

toate ramificaţiunile de activitate şi de muncă publică.

Fără de îndoială, cea mai de căpetenie instituţie a 

Statului nostru, este biserica sa naţională, este biserica 

ortodoxă română.

Importanţa acestei biserici se întemeiază atât pe origina 

se divină, pe vechimea sa, pe curăţenia apostolică a 

învăţăturilor, pe cari de două mii de ani le propovădaesc 

slujitorii ei poporului românesc, cât ş' pe faptul că 

Biserica noastră a plămădit sufletul românesc, l-a hrănit 

în cursul veacurilor, şi mai pre sus de toate, ea are 

mândria de a spune tuturor, câ a creat chiar sufletul 

unitar, al neamului românesc! (Aplauze).

Dela Cetatea Albă, unde din apropiere suflă încă 

vânturi mai răcoroase, şi până la Panciova din preajma 

Belgradului Serbiei, dela Maramureş, dela Tisa şi până 

la Marea Neagră, pretutindeni, glasul preoţilor şi al 

dascălilor noştri a citit veacuri dearândul aceeaşi slovă 

românească şi arhaică a Cazaniei Mitropolitului Varlaam,. 

aceleaşi cărţi rituale ieşite din tiparniţele mănăstirilor şi 

bisericilor noastre. Mitropolitul nostru Simeon Ştefan 

dela Alba Iulia, care a tradus în limba noastră Tes- 

tamentul-cel-nou, scrie în prefaţa cărţii semnificativele 

cuvenite de aur: M am  silit să traduc sfânta scriptură 

folosind cuvintele acelea, cari ca banul de aur, umblă 

pretutindeni, ca să înţeleagă toţi românii, în orice Joc 

şi în orice parte ar fi.

Vedeţi, cu câtă prevedere conştientă acest ierarh al 

bisericei ortodoxe, şi mulţi alţii ca el, pregătesc unitatea 

graiului românesc, unitatea noastră culturală, contribuind 

la deşteptarea noastră naţională, formând conştiinţa 

naţională.

Şi această conştiinţă naţională a fost înainte-mer- 

gătoare unităţii noastre politice.

Ba în cuvintele lui: Ce să facem dacă Dumnezeu 

a împărţit norodul românesc în atâtea părţi... se 

cuprinde chiar ideia unităţii noastre politice.
4

Biserica în trecutul neamului nostru.

Cei ce cunosc mai de aproape istoria neaamului 

nostru din toate veacurile, ştiu bine,, că istoria acestui 

popor, viaţa voievozilor lui, biruinţele lor, slova româ

nească, literatura, cultura şi arta lui, nici închipui nu 

se pot fă ră  duhul acestei biserici.

Imprăştierea elementului românesc în atâtea împărăţii

străine, suferinţele, mizeriile îndurate, vitregia timpurilor, 

continua şi veşnica necesitate de mângâiere sufletească 

a poporului nostru, au făcut ca preoţii bisericii să fie 

mereu chemaţi, consultaţi, ascultaţi; au făcut, ca această 

biserică, păstrându-şi întru tot neştirbită misiunea sa 

dumnezeiască şi moralizatoare, să ne naţionalizeze cu de

săvârşire şi să se identifice din toate punctele de vedere 

cu poporul nostru, cu neamul nostru, şi cu ţara lui, 

şi să devină astfel, ceea ce a spus despre ea unul dintre 

adânc-cugetătorii neamului nostru, marele maestru al 

literaturii, Mihail Eminescu — deşi deşi nu era un ha- 

botnic credincios — : „Biserica ortodoxă este mama 

neamului românesc“ ; (Aplauze) iar credinţa acestei bi

serici ajunge a se numi aşa, precum ţăranii români 

^ d in  Ardeal, şi din inistinctul lor firesc, o numesc *lege 

românească».

VOCI: Şi aici deasemenea.

I.P.S.S. MITROPOLITUL PRIMAT MIRON: îmi pare 

bine că este pretutindeni aşa.

Deci este posibil, să existe un român cu scaun la 

cap, care să nu iubească această biserică, oriunde 

am da de urmele ei cât de modeste!

Bisericuţele 'de lemn de pe colinele satelor noastre 

dela munte, —oricât s’ar părea de simple şi de mo

deste — au pentru noi mai mare preţ, decât cele mai 

mari şi mai vestite domuri din apus.

Biserica creştină-ortodoxă în vechiul regat.

Dat fiind acest important rol al bisericii noastre eu — 

care am venit din altă parte şi am trăit în atmosfera 

unei biserici autonome — cu drept cuvânt mă aşteptam, 

ca în vechiul regat, unde totdeauna au fost stăpâniri 

româneşti — situaţiunea şi organizarea bisericii să fie 

pe deplin mulţâmitoare, vrednică de trecutul şi însem

nătatea ei.

Vechea Constituţiune cuprinde dispoziţiuni foarte tre

cătoare şi generale cu privire la biserică. Ar fi trebuit 

~ să urmeze legi speciale, de organizare cari să împlinească 

lipsurile dispozi^iunilor generale din Constituţiune. Dar 

cea mai însemnată lege a bisericei noastre, aşa numita 

lege a clerului din 1893 — să nu vă supere cuvântul 

meu — eu o consider ca un fel de ruşine, nu numai 

pentru biserică, dar şi pentru ţara noastră. Aceasta lege

— ce-i drept — cuprinde multe dispozijiuni, cari au făcut 

bisericei noastre şi foarte mult bine, dar este lipsită de 

condiţia fundamentală a unei desvoltări normale a bi

sericei. Lipseşte pe conducătorii bisericii de aerul atât 

de necesar sănătăţii oricărui organism: nule dă libertace

de acţiune; prea a introdus posibilitatea de amestec al 

politicianismului în chestiunile interne bisericeşti, ceeace 

i-a făcut şi îi face încă mult rău. Vai de organismul, 

care se conduce de organe în afară de el. E ceva 

anormal, nenatural. (Aplauze).

Legea Clerului din 1893.

Legea este făcută de fericitul întru pomenire, marele 
bărbat Take Ionescu.

D-lor senatori! Să nu fiu rău înţeles. Mă închin
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fără rezervă meritelor acestui mare bărbat. Şi — ca să 

nu apar ca un detractor al valorii nemuritorului bărbat 

de stat, — să-mi daţi voe să caracterizez legea lui prin 

propriile cuvinte ale lui Take Ionescu.

Era în 10 Iunie 1017, la Iaşi. Acest distins bărbat

— cu merite nepieritoare mai ales în jurul întregirei 

neamului, pe care o prevedea ca împlinită mâne-poi- 

mâne — într’o cuvântare a sa din Corpurile legiuitoare,— 

gândindu-se şi la biserică — spunea următoarele: 

Biserica română în România întregită nu mai poate 

rămâne cu organizarea sa veche, căci avem organizare 
cam straşnică, cam de statu. In marea concurenţă a 

cultelor din viitoare Românie Mare, nu mai putem lăsa 

biserica neamului nostru,,*# sistemul de statist: ci trebue 

să’i dăm o organizare liberă, după cum este organizarea 

liberă, după cum este organizarea fraţilor noştri din 

Ardeal», s

Aţi înţeles, d-lor, cuvântul «STATIST».

Pe scenă se desfăşura acţiunea unei drame. Actorii 

de frunte vorbesc, se ^fîşcă, fac, dreg şi duc acţiunea 

înainte. Iar într’un colţ este rupt ceva din o decoraţiune. 

Atunci, regizorul găseşte necesar, să aducă pe cineva, 

care să stea acolo mut şi nemişcat şi să acopere să

răcia sau să sporească numărul oamenilor, fără a spune 

un cuvânt.

Şi acum tot Take Ionescu este, care cere să se deie 

bisericii ortodoxe române libertate în acţiunile ei, adică 

să se conducă prin propriile sale organe.

Apoi continuă astfel: „Şi să nu se teamă nimeni de 
puterea bisericei astfel organizată. In ţara sufragiului 
universal este bine să fie şi alte organisme puternice, 
nu numai statul, căci din echilibrul tuturor forţelor 
va naşte adevărata libertate, adevărata viaţă vie în 
România nouău.

D. M. PHEREKYDE, preşedintele: Permiteţi-mi. Con

sult Senatul asupra prelungirei şedinţei. (Aprobări). 

Continuaţi, Înalt Prea Sfinte:

Răspuns la o întrerupere.

I. P. S. S. MITROPOLITUL PRIMAT MIRON: D-lor 

senatori! După această «VIAŢA VIE» însetoşim chiri- 

archii de astăzi ai sfintei noastre biserici, împreună 

cu clerul şi norodul ei.

D. GH. GHIBĂNESCU: Daţi-mi voie. Cu toată re

verenţa, care o am, pentrucă aţi pomenit de dispărutul 

Take Ionescu, eu, care sunt vechiu parlamentar, re

amintesc, că legea din 1893 a fost răsunetul mişcării 

preoţeşti, care începuse încă dela 1892.

După congresul dela Focşani al clerului de mir, 

oamenii politici au văzut, că biserica noastră după si- 

sternul tracţionar are o mare lipsă în ce priveşte partea 

administrativă şi a salariilor.

Şi atunci a venii statul cu un spor material. Şi moral,

a. organizat învăţământul seminarial. Ca dovadă e că, 

după 10 ani, acelaşi cler a bătut o medalie pentru Take 

?nescu ca recunoştinţă pentru munca sa pe acest tărâm.

x P. S. SA MITROPOLITUL PRIMAT MIRON. 

^ -mosc şi eu; dar nu am intrat în amănunte,

ci am pomenit pe scurt, că legea a făcut şi bine bi

sericei; dar biser cei nu-i trebue numai salarii, ci mai 

ales libertate, fără de care nu există progres de re

marcat; iară seminarii teologice, neatârnătoare de bi

serică, sunt deadreptul inadmisibile. Viaţa proprie ne 

trebuie!

Biserica şl noua Constituţiune

Domnilor senatori, In lumina acestei dorinţe privind 

noul proeict de Constituţie, cu multă satisfacţie, şi cu 

sentimente de recunoştinţă, atât din partea mea, cât şi
»

din partea tuturor episcopiior noştri, din partea în

tregului nnstru cler, trebuie să constat că proectul nou 

cuprinde în articolul 22, astfel de dispoziţii mulţămitoare, 

care vor da bisericii noastre deplină putinţă, de a se 

organiza după dorinţa chiriarchilor săi, întemeiată pe 

interesul bisericii.

Biserica, pe temeiul acestui articol, va fi în stare să 

se cârmuiască de sine, în mod autonom, să-şi conducă 

prin o/ganele sale proprii întreaga viaţa sa internă, ad

miţând controlul statului şi fără a rupe atât de fru

moasele şi tradiţionalele sale legături cu statul. Având
*

cuvenitele experienţe, eu îndrăsnesc a spune că, dacă 

frăţiile voastre, ca legiuitori, ne veţi da cuvenitul sprijin 

ca, în legile speciale de organizare pe amănunte, să 

putem întrupa în înţeles autonom, dispoziţile generale 

din constituţie, — atunci — -domnilor senatori — aceasta

va însemna începutul epocal al unei ere de înflorire 

a bisericii noastre. Activitatea ei se va revărsa ca 

o ploaie binefăcătoare asupra credincioşilor, cari for

mează aproape totalitatea pop9rului. (Vii aplauze).

De aceea vâ rog, Domnilor senatori, că, atunci când 

veţi ajunge la aceste dispoziţii bisericeşti, — ca cre

dincioşi ai bisericei acesteia, cum sunteţi marea majo

ritate a Domniilor Voastre,—cu drag să ne daţi ajutorul 

pe care îl aşteptăm şi de care nicio clipă nu ne îndoim. 

(Aplauze îndelung repetate).

Ce se înţelege prin Biserica dom inantă a

statului rom ân

Dar pe de altă parte, Domnilor senatori, sunt în 

proectul noii Constituţii şi oare cari lucruri, pe care 

noi, episcopii şi conducătorii bisericii, am dori să le

mai îndreptăm.

Aşa, dorim cu toţii să se menţină ceea ce este bun 

cu privire la biserică şi la celelalte instituţii, în vechea 

Constituţie; căci vechimea aceasta are un fel de patină, 

de sfinţenie moştenită dela înaintaşi. Vă rugăm, să 

păstraţi caracterul de «biserică dominantă a statului

român». (Aplauze).

Noi, biserica ortodoxă, cuvântului acesta «domi

nantă» nu i-am dat niciodată înţelesul lui medieval. 

Noi nu ne-am gândit şi nu ne vom gândi nici când, 

să dominăm pe celelalte culte. Noi am fost totdeauna 

cei mai toleranţi din toată lumea.

VOCI: Aşa este. #

I. P. S. MITROPOLITUL PRIMAT: Şi nu azi, în

veacul XX-lea, când este uşor să fii tolerant, când

4
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toleranţa este un bun câştigat al civilizaţiei; ci am 

v fost toleranţi, noi românii, atunci când în toată Europa 

domnea cea mai crasă intoleranţă religioasă. Husiţii — 

fiind bătuţi în o straşnică luptă, lângă Praga— au fost 

daţi afară pretutindeni, căci nu se putea tolera liber

tatea gândirilor lor religioase. Nicio ţară nu i-a primit. 

Numai Moldova românească a fost aceia,* care le-a 

deschis porţile, de au putut să-şi întemeieze oraşul 

Huşi, care şi astăzi există. Afară de noi nu s’a mai 

găsit o altă ţară, decât Olanda.

De altă parte e departe de noi gândul bisericii 

papistaşe, care urmăreşte scopul să domineze ea pe 

alţii, chiar şi statul.

Biserica ortodoxă română nu urmăreşte scopuri
ascunse.

• Noi nu dăm prin cuvântul «dominantă» bisericei 

noastre altceva decât aceia ce de fapt are. Cuvântul 

consfinţeşte o stare de fapt. Biserica noastră are din 

cele 17-^18 milioanele locuitori, aproape 14 milioane 

de credincioşi ai săi.

Noi vrem să se păstreze acest cuvânt, graţie trecu

tului ei frumos, graţie misiunei sale nobile, graţie 

identificării^ sale necondiţionate cu interesele statutui. 

Şi — vă rog — să vă însemnaţi bine această vorbă a 

mea, pe care cred că o împărtăşesc şi mulţi alţi oameni 

cari se gândesc adânc la viitorul neamului nostru. Eu 

găsesc că Biserica Ortodoxă Română este cea mai pu

ternică garanţie a viitorului României. (Aplauze pre

lungite).

Din aplauzele dv. văd, că — precum în toate secţiu

nile Senatului s’a acceptat păstrarea vechiului text — 

aşa şi atunci, când se va vota definitiv acest aliniat, 

veţi avea dragostea, pe care acum o arătaţi cuvintelor 

mele, de a păstra şi în viitor acelaş text vechiu, căci 

prin el nu voim să supărăm pe niciuna dintre con

fesiuni, cu care în dragoste şi în toleranţă creştinească 

vrem să trăim şi în viitor, şi a căror libertate a fost 

şi este garantată. Voim să păstrăm ce ni se cuvine.

Obligativitatea căsătoriei religioase.

De altă parte, eu doresc, şi cu mine împreună doreşte 

şi întreaga noastră biserică, ca să nu schimbăm nici 

articolul, care în Constituţiunea veche admite obliga
tivitatea cununiei bisericeşti.

Domnilor, mai bine decât mine ştiu Frăţiile Voastre, 

că temelia societăţii şi temelia unui stat o formează 

viaţa familiară. Familia este ca celulele din organism; 

este celula sănătoasă, întregul organism va merge bine 

şi se va desvolta în mod normal. Cu durere trebuie 

însă adeseaori să constatăm că, în prea multe cazuri, 

căsniciile noastre, viaţa familiilor noastre, e laxă. Eu 

găsesc că înalta noastră Curte de Casaţie a făcut o 

greşală atunci, când, împotriva textului Constituţiunii 

vechi, în o jurisprudenţă, a declarat căsătoria legală şi 

valabilă şi fără binecuvântarea Sfintei Biserici, adie 

fără să urmeze cununia religioasă.

Aceasta a avut de urmare acel rău, că divorţurile

în ţara noastră au ajuns cel mai înalt record, în ase

mănare cu oricare alt stat din Europa civilizată. Dacă 

vom purcede pe această cale mai departe, domnilor 

senatori, convingerea mea fermă este, că vom contribui 

la destrămarea vieţei familiare, de ceeace să ne fe

rească Dumnezeu. Din contra, cred că nimic nu-i mai 

necesar, decât ca viaţa noastră fam iliară să fie 

primenită în  zilele noastre tdemai pe baza în 

văţăturilor mântuitoare ale Evangheliei lu i 

Hristos.

De aceea vă rog să păstrăm binecuvântarea bisericei 

şi să nu reducem actul Sfintei Taine a cununiei la 

un simplu contract civil, iscălit în faţa Ofiţerului Stării 

Civile, ci să păstrăm şi aici bunele tradiţiuni ale nea

mului nostru. Binecuvântarea bisericii va fi, de sigur, 

tuturor numai de bun folos. (Aplauze prelungite).

Compunerea Senatului în  noua Constituţie.

Eu găsesc că-i o inovaţiune de o importanţă de 

căpetenie modul cum noua Constituţie prevede orga

nizarea tocmai a Senatulu^.

N'a fost până acum destul de bine şi norocos or

ganizat. Intre Cameră şi între Senat nu era mai nici-

o deosebire, decât vârsta membrilor acestor două

Camere.

Părerea mea este că Senatul — fiind un corp pon-
t

derator — trebuie să fie— exprimându-mă aşa, mai ro

mâneşte — ca o sită mai deasă, decât a Camerei? 

încât făina proiectelor de legi să le cearnă mai bine, 

cu sânge rece, cu calmitate, cu înţelepciune mai bă- 

trânească; şi atunci cozonacul legilor, ce le dăm po

porului nostru, va fi mai cu plăcere mistuit, spre 

folosul şi binele lui, şi spre progresul ţării întregi. 

(Aplauze prelungite).

Deci nimic mai cuminte, decât să creieze, în Senat, 

un anumit şi proporţional număr de membri de drept, 

care reprezintă cele mai de căpetenie ramificaţiuni ale 

activităţii publice. Să fie reprezentanţi ai bisericii, ai 

culturii, ai justiţiei, ai armatei, ai comerţului, ai indus

triei şi aşa mai departe. Eu nu mă tem de aceace spu

neau în cursul discuţiunilor din şedinţele delegaţilor noş

tri unii din deputaţii Camerei, că Senatul ar deveni 

prin aceasta o curte de pensionari.

D-lor nu uitaţi, că nu există în lume niciun popor, 

care să nu se fi folosit de sfatul bătrânilor; iar româ

nul are o vorbă de mare înţelepciune; „Dacă nu ai 

un bătrân la casă, să-l cumperi".

Dar, d-lor, un lucru nu înţeleg şi îmi pare paradox.

Episcopi în  alcătuirea Senatului.

Când voim să punem Senatul pe această bază, să 

introducem senatori mai mulţi după specialităţi şi bă

trâni cu experienţă, nu înţeleg de ce d. Raportor,
%

în introducerea cu care însoţeşte proiectul de 

Constituţie— tot mereu atinge putinţa ca Episcopii să 

fie scoşi din alcătuirea Senatului ? Tocmai atunci, când 

noi ne punem pe punctul de vedere principial, ca să 

creăm cât mai mulţi senatori pe specialităţi, ar fi opor-
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oare ca pe episcopii români să-i scoatem afară 
cîn Senat ?

Doar mai ales episcopii, ca reprezentanţii unui corp 

ponderator, vor fi mai disciplinaţi, elemente de bună

zrzine şi de folos ţărei în fluctuaţiunile vieţii poli- 

^ce de azi. *

Dacă vom ajunge la realizarea dorinţei unora, ca în 

Senat membrii de drept să fie numai mitropoliţii, atunci 

^serica mea, care are aproape 14 milioane de suflete, 

fi reprezentată prin trei mitropoliţi, pentrucă cel al 

B-covinei este acum numai onorar, întrucât pierzând 

episcopiile din Dalmaţia, astăzi este fără episcopii su- 

fragane.

Noi am fi trei, iar, întrucât s’ar admite şi Ovreii, re

prezentanţii mozaicilor ar putea fi cu timpul unul

i nodox, unul neolog, şi — îmi spunea ieri cineva,— că, 

putea să mai fie unul de rit spaniol, întrucât şi ce

lelalte culte recunoscute ar avea câte un reprezentant.

Fără ca să voim a restrânge drepturile cetăţenilor 

-Dştri mozaici, de-a avea în Senat reprezentant, vă 

întreb, ar fi cuminte, ar; corespunde aceasta dreptăţii 

ş: proporţiei numerice a credincioşilor noştri, care sunt 

rn număr de circa 14 milioane?

D. GENERAL N. CONSTANTINESCU: Nu ne des

părţim noi de episcopi.

i. P. S. SA MITROPOLITUL PRIMAT MIRON CRIS- 

TEA: De aceea, atunci când ne vom ocupa de acea

sta parte a Constituţiei, vă rog să nu ne atingem de 

tradiţiunile, care sunt necesare ţării neamului nostru, 

xa nu cumva să se slăbească. (Aplauze).

Păstrarea trad iţiilor naţionale şi bisericeşti.

D-lor senatori! Unitatea noastră politică şi naţională, 

întregirea neamului, de sigur este cel mai mare şi epo

cal moment din istoria Românilor. El ne îndreptăţeşte
*

5â simţim în suflet cea mai vie bucurie, pe care poate 

s i o aibă un neam vreodată. Şi nu ştiu, dacă vom mai

care au stat la temelia desvoltării noastre de până 

acum ca neam şi ca stat, adeseori vor fi atacate din 

multe părţi.

Şi atunci, vă întreb eu, dacă nu avem noi, care am 

întemeiat acest stat, sfânta datorinţă, ca mai ales astăzi, 

în situaţiunea schimbată, să ţinem cu hotărâre, cu

încăpăţânare, la toate tradiţiunile noastre atât de pro

bate, cari ne-au dus la succesele de până acuma? 

Iar aceste tradiţiuni sunt atât naţionale cât şi bise

riceşti. (Aplauze).

Aceste tradiţiuni domnilor, sunt strâns încopciate, 

încât nu se poate înţelege una fără cealaltă.

Cum  e sufletul românesc.

Eu îmi voi permite, să aduc un singur exemplu, să 

vă citez un singur nume, care în sufletul frăţiilor voastre 

are să evoce o întreagă lume de viaţă bisericească şi 

românească.

E cuvântul „Putnaw ! Când te gândeşti la situaţiunea
i

geografică a acestui loc istoric, pare că vezi toţi fru- 

moşii noştri codri, toate ţinuturile pitoreşti ale ţării atât 

de iubite de toţi românii şi cari ne leagă sufletul de 

glia acestui pământ, ca de cea mai scumpă comoară, 

pe care o avem noi pe pământ.

Când rosteşti cuvântul Putna, îţi reaminteşi mănăs

tirea de acolo, biserica de acolo, îţi reaminteşti toate

mănăstirile şi bisericile noastre, rolul lor în viaţa nea

mului, daniile fără seamăn ale tuturor marilor voivozi, 

boieri şi cititori, cari au întemeiat asemenea cititorii 

pretutindeni, spre binele şi înălţarea acestei ţări.

Când rosteşti cuvântul Putna, pare că vezi figurile 

atâtor nemuritori ierarhi, îmbrăcaţi în odăjdii de mare

-ăi noi încă atâtea zeci de mii de ani, când să se mai

poată întâmpla în viaţa neamului nostru un eveniment 

a de mare?

preţ, cusute de manile abile şi evlavioase ale însăşi 

domniţelor române de odinioară, cari perlele sentimen

telor lor de alipire şi caldă iubire pentru biserica ro

mânească le prefăceau în perle veritabile, şi parcă cu 

găleata le-au turnat peste epitafele, epitrahirele, sfitele 

şi odăjdiile marilor ierarhi ai vremilor. (Aplauze).

Când rosteşti cuvântul Putna} vezi mormântul cu 

Dar, vedeţi d-lor, Dumnezeu, în înţelepciuuea lui ade- moaştele sfinte ale marelui voevod Ştefan cel Sfânt, şi 

«ori nepătrunsă de noi oamerii, astfel a întocmit lu- 

urile, ca în tot răul să puie şi ceva bun, şi invers, 

în tot binele, să amestice câte o picătură de pelin amar.

De şi ţara noastră iubită, România Mare, este după 

trecutul ei, după numărul covârşitor al românilor, după 

cementul românesc care a întemeiat-o, ţară curat ro- 

lească, totuşi, de aci înainte, nu mai suntem un po-

?*:r de cetăţeni omogeni, nici ca neam nici ca credinţă.
Eu

iţi reaminteşti toate luptele şi victoriile lui repurtate 

contra semilunei, în numele crucei şi purtând encol- 

pionul Maicei Preciste pe pieptul lui de viteaz; îţi 

reaminteşti cele 40 de biserici şi mănăstiri zidite de el 

drept recunoştinţă faţă de D-zeu, care l-a făcut „atlet 

al întregii creştinătăţi". (Aplauze). Câtă mândrie nu

deşteaptă asemenea amintiri în sufletul tuturor gene-

nu ma indoesc, ca concetăţenii noştri de altă 

I r r ă  şi credinţă, după convulsiunile fireşti ale unor 

: de mari schimbări politice şi sociale, îşi vor găsi

tp. e: hotarat locul de a fi cei mai buni şi loiali cetăţeni. 

Dar cu toate acestea, domnilor senatori, să nu ui-

că în ţâra noastră după schimbările ce s’au făcut,
i

carenţele antinaţionale, internaţionale, interconfesionale, 

ne şi primejdioase existenţei noastre. în viitor vor 

v în multe locuri un pat cald. Tradiţiunile noastre.

raţiilor de Romani!

Când intri în curtea mânăstirei Putna, şi te uiţi la 

clopotniţa cu istoricul clopot Buga de pe timpul ma

relui voevod, care numai în zilele învierii se trage, 

odată pe an, pare că vezi pe marele Eminescu, care, 

în preajma unui jubileu pentru amintirea voevodului 

Ştefan cel Mare, a dormit în această clopotniţă pe o 

furcitură de fân, ca în dimineaţa următoare să se scoale 

şi să dee spre rostire oda festivă. Este acel Eminescu, 

care ne-a dat scânteietoarea doină „Dela Nistru pân
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la Tisa,,, în care cu trâmbiţă de arhanghel cere marelui

voevod:

„Ştefane, Măria Ta, tu la Putna nu mai sta,

„Las’ Arhimandritului toată grija schitului"...

Duhul acestui viteaz erou şi al atâtor voivozi, cari 

zac sub lespedea bisericilor şi mănăstirilor noastre, au 

reînviat şi intrând în sufletele viteze ale ostaşilor români

— sub conducerea gloriosului lor căpitan Ferdinand I

— au produs faptele măreţe, au desrobit pe fraţi şi au 

întemeiat România Mare (Aplauze).

Credinţa creştină ortodoxă şi tradiţiile naţionale 
formează temelia neamului românesc.

Domnilor, aş mai putea aduce multe exemple, 

căci pretutindeni sunt împrăştiate în ţara noastră ase

menea măreţe monumente istorice. Eu cred însă, că 

v’am covins pe fiecare- din d-v. şi v’am arătat cât de 

concrescute, de întreţesute, sunt tradiţiunile noastre 

naţionale cu acele ale bisericei noastre drept credin

cioase româneşti. Ş^nt ca o pânză făcută din urzeală 

naţională şi bătătura bisericească.

Vedeţi, deci ce primejdie ar fi pentru viitorul nostru, 

ca, din această pânză a viefei noastre româneşti, să 

încerci a scoate oarecari fire, căci — dacă le scoţi —se 

destramă pânza unităţii şi a sufletului neamului ro

mânesc. (Aplauze).

Iată de ce vă rog cu insistenţă, eu, părintele sufle

tesc al tuturora, să nu stingheriţi nimic din aceste 

două tradiţiuni, cari stau la temelia Statului nostru, 

tradiţiunea naţională şi aceea a bisericii părinţilor 
noştri.

Dar poate să se găsească, domnilor senatori, cineva 

între d-v. care să zică că este foarte firesc ca Mitro

politul Primat al ţării, Ierarhul suprem al acestei 

biserici, să vorbească astfel de biserica sa. De aceia 

să-mi daţi voe să închei cuvântarea mea nu cu cuvin

tele mele, ci cu acelea ale unui vrednic fiu al neamului 

nostru, cu cuvintele chiar ale unui general, ale gene

ralului Tell, care la 1866 — când se discuta vechea 

noastră Constituţie — între altele a zis şi următoarele 

cuvinte de aur, cari sunt o mândrie pentru biserica 

noastră.

„Chestiunea ortodoxă în România o privesc ca teză 

fundamentală a naţionalităţii noastre şi iată pentru ce? 

Dacă n’ar fi fost în aceste două ţări religiunea orto

doxă—astăzi n’ar mai fi Statul român".

Să-mi daţi voe deci de încheere, domnilor senatori, 

să vă rog ca pretutindeni în activitatea d-v. particulară 

şi publică, dar mai ales în cursul discuţiunii pe arti

cole ale proectului de lege al Constituţiei, să fiţi călău

ziţi de gândul că nu este permis, că nu este patriotic 

a ne atinge întru nimic de tradiţiunile naţionale şi 

bisericeşti ale neamului acestuia; şi unde veţi da de 

ele, să le menţineţi, căci sunt bune şi să le întăriţi, 

căci aceasta este voinţa neamului, care a întemeiat 

această ţară, ca să rămâie în veci română şi creştină. 

(Aplauze îndelung repetate, ovaţiuni).

Telegrama întrunirii dela 18 Martie către
Mitropolitul Primat.

I. P. S. S. D. D. Dr. M IRON Mitropolitul Primat
al tuturor Românilor

Palatul Mitropolitan, Bucureşti.

13 milioane de Români creştini ortodocşi şi nenumă

ratele legiuni ale sufletelor părinţilor şi strămoşilor 

noştri, adormiţi în legea noastră ortodoxă, au auzit 

strălucita apărare ce aţi făcut în Senatul ţării, acestei 

Biserici care, după lupta şi jertfele ei de atâtea veacuri 

pentru neamul şi ţara aceasta, a ajuns în ceasul amar 

să lupte ca să i se lase, ceiace e dteptul ei câştigat.— 

Vă rugăm, I. P. S. S. Stăpâne, şi rugăm pe I. P. S. S. 

Mitropoliţi şi Episcopi, să simtă ca o putere de neîn

vins, voinţa noastră, a 13 milioane de creştini ortodocşi, 

de a nu* lăsa să se piardă cel mai mic din drepturile 

ei. Vă rugăm ca, rezemaţi pe voinţă noastră, să lup

taţi înainte şi Dumnezeu ne va ajuta ca şi în viitor 

Biserica noastră să fie religia dominantă a statului

Preşedinte,

( bs) Econ. Chiriae Bldoianu
Secretar,

(ss) Popescu Tudor.

A rh im . SC B 1B A N

Biserica şi Constituţia

Noua constituţie, care stabileşte noile temelii pe care 

se va clădi statul român unitar, s’a votat de corpurile 

legiuitoare şi a fost sancţionată de Majestatea Sa Regele. 

Rămâne de acum numai să se facă diferitele legi spe

ciale care să aplice în practică principiile înscrise în ea.

Discuţiunile urmate cu prilejul întocmirii noei con

stituţii, atât în parlament cât şi afară de parlament, 

adică în presă şi întruniri publice, au fost foarte aprin

se, aşa de aprinse cum, probabil, n’au mai fost la noi 

altele. Insăş biserica a luat parte la aceste discuţii, 

s’a amestecat în vălmăşagul frământărilor iscate de 

textul unor pasagii din anteproiectul constituţiei privi

toare la rezolvirea chestiunilor bisericeşti şi cu drept 

cuvânt, căci se părea, după o expresiune rău aleasă 

a autorului expunerii de motive ce a însoţit depunerea 

în parlament a textului constituţiei formulat de guvern, 

că spiritul ce predomnea la închegarea pactului nostru 

fundamental ar fi cu totul protivnic şi intereselor ei.

S’a părut numai, căci urmarea a arătat, că n’a fost 

aşa, ci putem spune, că, dimpotrivă, s’a arătat din par

tea guvernului şi a parlamentarilor în genere destul 

interes şi bunăvoinţă faţă de biserică, cu toate că nu 

s’a dat tuturor chestiunilor ce o interesau soluţiunea

pe care o doria şi a propus-o ea.

La ajungerea rezultatului final aproape în întregimea 

lui mulţămitor pentru biserică a contribuit în cea mai 

mare măsură şi ţinuta hotărîtă, demnă şi plină de 

energie pe care au avut-o apărătorii intereselor bisericii.

Toate revistele bisericeşti s’au ocupat de chestiunile 
ce figurau în anteproectul de constituţie în legătură 
cu biserica, expunând şi apărând punctele de vedere 
care convin bisericii.
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Străduinţele conducătorilor acestor reviste şi ale au

torilor articolelor publicate de ele, ar fi rămas însă ne- 

î^cununate de deplină izbândă, dacă cu ele nu s’ar fi 

asociat şi o parte din presa laică, căci revistele* bise- 

r.zeşti sunt citite mai mult de preoţi, aşa că marea 

-îssă a poporului şi clasa intelectualilor n’au cuno- 

şcnţă de ce se scrie în ele pe când organele de presă 

cotidiană sunt în mâinile tuturor.

în fruntea ziarelor care au luat apărarea bisericii şi 

iu  pus cu toată bunăvoinţă coloanele lor la dispoziţia 

celor ce au avut de spus ceva în aceasta chestie stă

^Universul".
In coloanele acestui popular şi mult răspândit ziar

5 au scris numeroase şi valoroase articole pentru sus- 

rr.erea drepturilor bisericii ortodoxe române şi a so- 

1-punilor propuse de ea în chestiunile ce o privesc. 

Printre autorii acestor articole merită să,fie pomeniţi 

şi trecuţi în cartea de aur a apărătorilor sfintei noas

tre biserici: Părintele Econom Ioan Popescu-Mălăeşti, 

stins profesor al Facultăţii de Teologie din Bucureşti 

şs duhovnicul Familiei Regale, doamna Alexandrina Gr. 

Cantacuzino, prezidenta Societăţii femeilor române or

todoxe şi cunoscutul avocat şi eminent creştin, maio

rul Popescu Tudor.

La această frumoasă şi pilduitoare activitate desfă-
A .

insurata prin scris s’a adăogat a alta, care s’a pus 

rractică întâiaş dată şi cu mult succes de când da- 

ză biserica noastră: întruniri publice convocate de cler. 

In două duminici consecutive din postul mare, ca

pitala României Mari a văzut ceeace nu văzuse până

~nci: clerici şi mireni adunaţi într’o sală publică spre 

a discuta şi apăra interesele bisericii noastre. Mii de 

rrmâni au dat năvală la aceste întruniri, ca să audă 

vorbindu-le de interesele bisericii lor tot ce clerul are 

ne*: de seamă, ca: Părintele Econom Chiriac Bidoianu, 

venerabilul preşedinte ale ambelor întruniri, Părintele

(Arhimandrit Iuliu Scriban, Părinţii: Economi. Popescu 

ilâeşti, Econom I). Georgescu, preşedintele societăţii 

irului, Econom D. Popescu-Moşoaia, membru în con- 

toriul superior bisericesc, Econom Anghel Constan- 

escu, profesor în Brăila, fost director al Seminaru- 

â din Galaţi, Preotul Gh. Păunescu, Cărămidarii de 

şi alţii, pe doamna Alexandrina Cantacuzino, pe 

nnul Senator I. Popescu-Pasărea, pe inimosul pre- 

:r.te al Societăţii studenţilor în Teologie Haralam- 

fce Rovenţa, pQ domnii avocaţi Popescu Tudor şi Ro- 

pdus Popescu şi alţii.

I Mulţimea adunată la întruniri a votat o moţiune pe 

pRre a înaintat-o Primului Ministru şi Preşedinţilor cor

ilor legiuitoare printr'o delegaţie aleasă din sânul 

şi a adresat telegrame de omagiu şi prin care re-

& totodată sprijin Majestăţii Sale Regelui şi Alteţei

pîe Regale Prinţului Moştenitor, 

îstâ şi textul istoricei moţiuni votată de clerul şi 

Etanii ca#pitalei în prima sa întrunire:

i —

cefă|enii români creştini ortodocşi din Capitală, întruniţi 

se 4 Martie 1923 ora 2 p. m., în sala Dacia, după chemarea 
Ea» bisericei noastre naţionale creştină ortodoxă;

Am ascultat cuvintele preoţilor şi concetăţenilor noştri despre 

marea ruşine ce se aduce Bisericei noastre strămoşeşti, prin 

aceia că, fără nici o vină, i se răpeşte prin noua Constituţie ce 

Onor. Guvern propune a se da României Mari, dreptul ei de 

Biserică dominantă a Statului român pe care’l are stabilit prin 
art. 21 al vechei Constituţii, cum şi despre marea primejdie 

naţională ce va rezulta pentru România, noastră, prin aceea că 

neamul nostru daco-român creştin ortodox, va îi lipsit de sin
gura lui caracteristică care’i da titlul de „dominant" adică „stă
pânilor'1 în mijlocul şi de asupra celorlalte neamuri cari compun 

tara noastră.

Ne simţim datori să reamintim Onor. Guvern şi reprezen*

fanţilor noştri în adunarea legislativă Constituantă, că Biserica 

noastră strămoşească creştină ortodoxa, nu este „factor de 

cultură" sau „colaboratoare" a sfatului român cum o numesc

necunoscătorii; C|t această credinţă şi Biserică strămoşească 

este „creatoarea" neamului nostru românesc pentru că din 

trupurile latin şi dac, ambele păgâne şi învrăjbite, aşa cum le 

a lăsat împăratul Aurelian la anul 271 d. Chr., când a părăsit 

Dacia şi când s’a lăsat asupra acestui pământ întunericul ne
pătruns al neştlinfei istoriei timp de o mie de ani, în veacul 

al 13, trăieşte ca stăpân, în tot largul cuprins al vechei Dacia 
un neam nou, bine închegat, cu un suflet creştin ortodox şi cu 
limba noastră românească.

Biserica noastră strămoşească este creatoarea statelor po

litice Muntenia şi Moldova,, state creştine în cari „stăpânesc" 

strămoşii noştri, cari până la moartea strălucitului nostru Voivod 
Mihai Viteazul, n’au avut altă via{ă politică decât aceea creştină, 

închinată cu atâta putere Sfintei noastre Cruci, în cât această 
cea mai glorioasă parte a istoriei noastre naţionale, în care 

sângele strămoşilor noştri a curs valuri în nenumărate războae, 
în cât a uimit şi pe străini, se numeşte în istorie „epoca 
creştină".

Biserica noastră strămoşească a creiat Cultura românească 
şi ea a aprins cea d’nfâi lumină a conştiinţei naţionale; ea a 

ocrotit această conştiinţă naţională de primejdia slavismului şi 

a grecismului politic, ducând principatele române până la 1821 

şi făcându-le să audă şi să în]eleagă pentru prima oară glasul 
libertăjei prin vorba, prin fapta şi prin jertfa lui Tudor Vla- 
dimirescu.

Biserica noastră creştină ortodoxă, a unit principatele; ea a 

făcut războiul glorios al independentei dela 1877, pentru că 
jertfa părinţilor noştri s’a făcut în numele sentimentului lor 

naţional creştin, iar nu cultural, pentrucă cultura aproape nu 
exista atunci.

Biserica noastră a întemeiat regatul liber al României şi fot 
ea a ţinut viu şi înflorit Idealul nostru naţional al unirii tuturor 

românilor, până la războiul cel mare dela 19l6/19i8.

Biserica şi credinţa noastră strămoşească au făcut minunea 
biruinţei dela Mărăşfi şi Mărăşeşti. Nu armele sau ştiinţa mi

litară, ci hofărîrea de a se jertfi, de a-şi da viaţa în mâinile 

lui D-zeu, aşa cum şi-o jertfiseră sute de ani înainte, strămoşii 

noştri, au făcut pe ostaşii noştri - copii, frafii şi părinţii noştri
- să lupte în cămaşă, cu pieptul gol, dar cu sufletul lor creştin 

ortodox mai înalt şi mai tare, ca toate tăriile şi meşteşugurile 

războinice ale neamţului ocupant şi ale ungurului tiran. Şi i-au 

învins — i-au gonit, i-au spulberat din Ardealul nostru pe care 
l-am dezrobit cu jertfa noastră creştină ortodoxă a 800.000 de 

„morţi pentru Patrie" din cei mai buni ai noştri î

Biserica creştină ortodoxă, numai ea, a dat fraţilor din Ardeal 
tăria să reziste o mie de ani ungurilor! Toate asupririle şi 
toate crimele n’au folosit la nimic ungurului stăpân, pentrucă 

el lovea numai trupul neamului nostru, pe când sufletul lui 

creştin ortodox trăia sus de tot în Idealul unirei unde nu era 
putere să-l ajungă. Chiar când o parte din preoţi şi vlădici, cu 

un mitropolit sperjur, şi-au vândut sufletul lor creştin ortodox, 

catolicilor, făcând Unirea dela 1691, sufletul neamului nostru a 

gejnuf de durere, dar a trăit înainte, a luptat, a suferit, şi a 
biruit!
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Biserica noastră c~eştină ortodoxă a făcui încoronarea dela 
Alba-Iulia şi dacă Catedrala stă astăzi, falnică, stă pentru că e 
zidită pe temeliile Bisericii Mitropoliei creştină ortodoxă a lui 

Mihai Viteazul care a întărit- o/ făcând-o pe veci nedestructi" 
bilă, cu nobila jertfă a propriei sale vieţi. Biserica noastră a 
plâns de durere când a văzut că vlădicii şi mitropolitul fraţilor 

uniţi au preferat să rămâe, afară cu duşmanii noştri, decât să 

încoroneze în Catedrală pe Regele Ferdinand al tuturor Ro

mânilor.
Biserica noastră, ca o mamă adevărată, în dureri a născut, 

în dureri a crescut neamul nostru, numai cu un singur gând: 
Să se împlinească voia lui D-zeu care ne-a aşezat aci la gurile 

Dunărei, pentru împlinirea menirei noastre.
La 1864, neamul românesc al Principatelor-Unite, şi-a dat 

Constituţia astăzi în fiinţă. Cu această ocazie Guvernul de atunci
,  * 

a cerut Adunărei legislative ca să voteze privitor la Sf-ta noastră 
Biserică, următorul proiect: „Religiunea ortodoxă a răsăritului 

este aceea a majorităţei românilor" adică, aşa cum propune 

astăzi Guvernul actual. Insă, marele patriot Ion Heliade Rădu- 
lescu a propus atunci amendamentul: „Religiunea ortodoxă a 
răsăritului este religiunea dominantă a Statului român". Bunul 

român, Dumitru Tacu, a arătat că propunerea guvernului este 

datorită propagandei catolice, a dovedit că „dacă n’ar fi fost 
în aceste ţări religiunea ortodocsă, azi n’ar fi fost Statul 

român". Sufletul creştin ortodox al neamului nostru a triumfat 

în inimele deputaţilor Constituantei dela 1864 şi în contra gu

vernului, s’a votat propunerea lui Ion Heliade Rădulescu, adică 
aşa cum este înscris în actuala Constituţiei 

Astăzi, în urma stăruinţelor catolicilor, d u ş m a n i i  noştri

de totdeauna, ş\f cu durere nespusă o spunem, ajutaţi de fraţii 

noştri uniţi, cari s’au făcut coada de topor a duşmanilor noştri, 

Onor. Guvern încearcă să răpească Bisericei noastre strămo

şeşti şi neamului nostru dreptul înscris, adică de a fi „Biserica

dominantă a Statului Români"
Cu toată puterea sufletelor noastre ne ridicăm, pentru apă

rarea sufletului nostru naţional care este format din credinţa 
noastră creştină ortodoxă, şi pentru apărarea S-tei noastre 

Biserici strămoşeşti, fără de care Statul nostru, care a fost şi 

trebuie să rămână în vecii vecilor, Statul naţional creştin orto

dox, nu poate exista 1 
Denunţăm tuturor, că fraţii uniţi, prin preoţi, episcopi şi Mi

tropolitul lor, în ceasul solemn al Declaraţiei Unirei dela Alba- 
Iulia - 1 Decembrie 1918 - au cerut ca tot neamul nostru să 

se lase de religia strămoşească, şi să ne facem catolici. Iată 

dovada: La 16 Noembrie 1922, ei, uniţii, scriu în ziarul lor 
„Albina" No. 242, în articolul „Replicări": „La 1918 ca să for
meze poporul românesc un trup şi un suflet, episcopii uniţi au 

declarat sărbătoreşte că sunt gata să-şi lese scaunele lor, la 

clerici neuniţi, numai să ne unim odată cu toţii într’o singură 
biserică românească perfectă, în legătura dogmatică şi cano

nică cu scaunul lui Sânpietru".
Din biserică naţională în serviciul neamului şi Statului po

litic român, ei, uniţi, vor să ne facă biserică inter-naţională în 

serviciul Papei dela Roma 1 
Cu nici un preţ, aceasta nu va fi î
Rugăm, cu rugă ferbinte pe Dumnezeu, ocrotitorul nostru de 

veci, să ne lumineze minţile şi să ne unească pe toţi românii 

creştini ortodocşi întru apărarea Bisericii noastre strămoşeşti 

şi a sufletului neamului nostru î

Cerem M. S. Regelui Ferdinand I al tuturor Românilor, să ne 
apere de primejdia ce ameninţă România pe care El, cu vitejia 

Lui şi jertfa acestui neam creştin ortodox, a făcut-o Mare 1 
Cerem Onor. Guvern şi mai ales cerem reprezentanţilor noştri, 

să-şi aducă aminte că părinţii lor şi ai noştri au adormit de 
veci şi se odihnesc în religia strămoşească creştină ortodoxă.

li jurăm pe sufletele lor, pe amintirea pioasă ce sunt datori 

să păstreze morţilor lor şi pe speranţale ce nutresc pentru 

copiii lor, să nu schimbe o vorbă din dreptul scris al Bisericei 

noastre în art 21 al. 3 al actualei Constituţii, adică cum a fost,

aşa să rămână „Biserica creştină ortodoxă a Răsăritului, 
religiunea dominantă a Sfatului român" în veci vecilor. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu 1

este

Preşedinte: 

ECONOMUL CH1RIAC BIDOIANU
Secretar, Popescu Tudor

In fine, sprijinul cel mai preţios pentru păstrarea ne

ştirbită a drepturilor istorice ale bisericii noastre orto

doxe l-au dat Prea Sfinţiţii Prelaţi cari au vorbit în 

senatul ţării cu prilejul desbaterilor generale şi pe ar

ticole a proiectului constituţiei şi anume : înalt Prea 

Sfinţiţii Mitropoliţi Miron, Primatul României şi Nico

lae al Sibiului, Prea-Sfinţiţii Episcopi : Vartolomei al 

Râmnicului şi Nicolae al Clujului, domnul Ministru al 

Cultelor C. Banu şi domnul senator, profesorul C. Di- 

ssescu, care a avut prilejul să şteargă prin înţeleapta 

sa atitudine impresiunea dureroasă ce făcuse asupra 

oamenilor bisericii şi bisericoşi prin citaţiunea cuvinte

lor franţuzeşti, lipsite de pietate, din expunerea de 

motive.

In cameră au contribuit la consfinţirea acestor drep

turi prin constituţie în deosebi domnul protesor N. 

Iorga şi domnul P. Gârboviceanu.

Discursurile rostite în senat de Prea Sfinţiţii Prelaţi 

au făcut cea mai frumoasă şi mai adâncă impresie 

asupra senatorilor, cum a recunoscut-o şi accentuat-o 

domnul Ministru al Domeniilor Al. Constantinescu şi 

au determinat în sânul maturului corp un curent foarte 

favorabil bisericii noastre. S’a putut observa de oricine

a urmărit desbaterile senatului superioritatea concep - 

ţiunii şi a avântului gândirii exprimate în aceste dis

cursuri faţă cu sărăcia de concepţie, lipsa de avânt al 

gândirii şi pe alocurea şi de sentimente patriotice şi de 

tact din discursurile reprezentanţilor celorlalte confesi

uni şi religiuni.

Mai mult de cât atât: se poate zice cu drept cuvânt, 

că discursurile Prelaţilor noştri au fost punctele cul

minante pe care le-a atins arta oratorică în desbaterile 

senatului cu privire la constituţie.

Biserica română ortodoxă va păstra pe veci neştearsă 

şi înconjurată de aureolă amintirea acestor patru mari 

Ierarhi ai ei, cari i-au asigurat pentru totdeauna locul 

de cinste ce i-se cuvine între celelalte confesiuni creş

tine şi credinţe religioase din hotarele ţării şi au fă

cut să se respecte drepturile ei seculare.
* * #

Mulţămită tuturor acestor factori şi străduinţe, bise

rica română ortodoxă şi-a păstrat neştirbite două din 

drepturile ei ab antiquo, care figurau şi în vechia con

stituţie, dar erau ameninţate: rolul de dominantă faţă
4

de celelalte biserici şi participarea în senatul ţării, ca 

senatori de drept, a Mitropoliţilor şi episcopilor şi-a

câştigat două drepturi noui de însemnătate capitală: 

unificarea bisericii din vechiul regat cu cea din Ardeal, 

Bucovina şi Basarabia şi administrarea ei priti sine în- 

săş sub controlul statului.

Toate aceste drepturi sunt de cea mai mare impor

tanţă pentru biserică şi constitue noul cadru în mar
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ginile căruia se va desfăşura propăşirea ce a început 

sub bune auspicii pe tărâmul bisericesc.

1. Dreptul de dominantă faţă de celelalte Biserici a 

izbutit biserica noastră să şi-l păstreze numai cu mari 

şi grele lupte, pentrucă în acest punct erau concentrate 

toate atacurile îndreptate împotriva ei de celelalte confe

siuni şi culte, dar mai cu osebire de fraţii uniţi şi de pa- 

pistaşi. N’a fost armă oricât de josnică, n’a fost mijloc
«

ie ameninţare şi intimidare, ori cât de nedemn, pe 

care să nu-1 fi întrebuinţat emisarii papali făţişi şi clan

destini pentru a lipsi biserica română ortodoxă de 

dreptul ei de dominantă în Statul român şi a o coborâ 

pe aceeaş treaptă cu păpistăşismul, cu sectele, cu mo

zaismul şi cu mahomedanismul. Prin ziarele şi revistele 

pur catolice sau numai unite s’a dus cea mai urâtă 

campanie de ponegrire a Bisericii ortodoxe şi s’a ame

ninţat guvernul cu gogoriţa călcării tratatului dela Saint- 

Germain. Prin pamflete anonime s’au persiflat întru

nirile clerului şi poporului capitalei pentru apărarea 

drepturilor de veacuri ale bisericii noastre şi au privit 

peste u*a*ăr pe susţinătorii acestor drepturi, chiar şi 

pe un Nicolae Iorga. Prin intrigi de culise, au dat în 

dreapta şi în stânga făgădueli, au lăsat să se întrevadă 

perspective surâzătoare, care aveau cusurul că erau irea

lizabile, au încercat să sperie, cu iscarea de conflicte 

diplomatice, au pus în joc tot felul de interese şi patimi, 

5'au slujit în chip neîngăduit de nume pe care n’ar fi tre

buit să le pronunţe, în sfârşit au făcut tot ce a putut 

născoci mintea lor formată în şcoala lui Ignaţiu de 

Loyola, numai să-şi ajungă scopul, dar nu şi 1 au ajuns.

Ori cât de puţin trăeşte adevărata credinţă creştină 

?n inima multora dintre noi, ori câte păcate şi cusu

ruri vom fi având noi românii ortodocşi, cari formăm 

marea majoritate a neamului românesc, ori cum va 

f. privit actualul parlament, activitatea lui legislativă 

şi valoarea noiei constituţii, e însă mai pre sus şi în 

afară de ori ce discuţie, că el a făcut cel mai mare ser

viciu poporului român, neplecându-şi urechile la şoap

tele şi nelăsându-se intimidat la ameninţările celor de 

^tă credinţă, ci păstrând bisericii noastre caracterul de 

iominantă.

E bine, că s’a pus în constituţie, şi motivarea pen

tru care se recunoaşte bisericii acest caracter, ca să 

•u se poată zice cândva, că s’a lucrat cu patimă îm

potriva celorlalte culte.

Textul respectiv din constituţie sună astfel:

^Biserica ortodoxă română, f iin d  re lig ia  ma- 

rei m a jo r ită ţi a  ro m an ilo r , este biserică do

minantă în statul rom ân". (art. 22, al 3).

Nimic mai firesc şi mai logic decât recunoaşterea 

acestui drept bisericii celor cari constitue marea ma

joritate a cetăţenilor statului român, a acelor cari au 

licut cele mai mari jertfe pentru păstrarea sănătoasă 

£ sâmburelui din care a rezultat statul român de azi, 

zt şi pentru închegarea lui în starea actuală, acelei 

îtserici care a împărtăşit în curgerea veacurilor, întru 

itcil soarta aspră şi nemiloasă a poporului român şi

fost unicul scut şi mângâere, unica îndrumătoare
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şi luminătoare, mama adevărată, care l-a crescut cum 

a ştiut şi a putut mai bine faţă cu vitregia vremurilor 

prin care au trecut mână ’n mână.

Faţă de biserica unită, care este biserica unui mic 

număr de români, deşi ea a stat şi stă alături de streinii 

de credinţa şi neamul nostru şi ca atare a lucrat de 

cele mai multe ori împotriva intereselor vitale ale nea

mului, noua constituţie este foarte generoasă. In spe

ranţă, că, pe viitor, uniţii români vor fi mai mult român: 

de cât uniţi, biserica lor a fost recunoscută, deopotrivă 

cu cea ortodoxă, de biserică naţională şi i-s’a da; 

„întâetate fa ţă  de celelalte culte“, (acelaş articol ş: 

aliniat).

Dispoziţiunea aceasta e nu numai generoasă, ci ş: 

dreaptă, de oarece statul român e un stat naţional 

unitar, în care cetăţenii de naţionalitate română sunt 

mai mulţi de 70°/0 şi se cade ca şi, credinţa lor, ori 

care ar fi, să aibă precădere faţă de credinţele celor

lalte naţionalităţi ce trăiesc pe pământul românesc, că

rora statul le garantează deplină libertate şi protec- 

ţiune, întru cât exerciţiul lor nu aduce atingere 'or

din ei publice, bunelor moravuri şi legilor de organi

zare ale s ta tu lu i*(art. 22. al. 1).

Dacă uniţii sunt nemulţumiţi de şituaţiunea ce li s’a 

creat prin noua constituţie şi dacă sunt geloşi de drep

turile bisericii ortodoxe, n’au de cât să lepede cele 4 

puncte dogmatice, prin care s’au legat în 1700 de bi

serica papală, şi să se întoarcă din nou la biserica or

todoxă, de care s’au deslipit, siliţi de împrejurări. A- 

tunci biserica lor va avea în totul aceleaşi drepturi ca 

a noastră şi nu va mai fi între fraţii de sânge nici o 

deosebire, absolut niciuna.

2. Al doilea drept păstrat: participarea Mitropoliţilor 

şi Episcopilor în senatul ţării, este tributul de recu

noştinţă pe care Statul îl plăteşte bisericii, şi în special 

ierarhilor ei, pentru marele rol politic şi naţional pe 

care l-a jucat biserica în istoria neamului nostru. Lu- 

rtiinile pe care le au adus Ierarhii, căci au luat parte 

la discuţiunile ce au precedat votarea constituţiei, sunt 

dovada cea mai vie, că biserica a îndeplinit şi de astă 

data şi va îndeplini şi în viitor, cu cea mai mare exac

titate, rolul ei de îndrumătoare a cugetelor şi împă

ciuitoare a spiritelor.

Păstrarea şi mai departe a acestui drept al Chiriar- 

hilor ortodocşi însemnează un câştig pentru toate ce

lelalte culte, fiindcă pe lângă Mitropoliţii şi episcopii or

todocşi, se recunosc ca membri de drept ai senatului şi 

Mitropoliţii şi episcopii bisericii grecocatolice, întru cât 

vor fi aleşi conform legilor ţării," cum şi „capii con 

Jesiunilor recunoscute de stat, câte unul de fiecare 

confesiune, întru cât sunt aleşi sau numiţi conform 

legilor ţării şi reprezintă un număr de peste 200.000 

de credincioşi, precum şi reprezentantul religios supe

rior al musulmanilor din regat," (art. 72, al.b. c d.)

3. Primul drept câştigat de biserică: de a avea o 

organizaţie unitară, este pasul hotărîtor, condiţiunea 

fără de care nu se poate face începutul unei noui vieţi 

bisericeşti. Făcând parte până după războiu din trupul
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unor state streine, bisericile româneşti din Ardeal, Bu

covina şi Basarabia,- au avut organizaţiuni, impuse de 

timp şi împrejurări, care diferă de a bisericii din ve

chiul regat. Fiecare din ele a avut în organizaţiunea 

sa câte ceva care era mai bun decât ceea ce avem 

în regat, dar era în aceste organizaţii şi câte ceva 

dictat numai de împrejurări, trecător, pe ici şi colea 

nu destul de potrivit cu caracterul spiritual şi veşnic 

al bisericii lui Christos. Ceea ce deosebia o biserică

ferinţelor şi muncii ei din trecut şi o primă de încu

rajare pentru viitor. Ele formează începutul unei noui

romana de alta, ceeace a fost trecător în organiza

ţia lor va înceta prin unificare şi ceeace este mai 

bun în fie care se va aduna şi concentra într’o sin

gura organizaţie, care se va aplica deopotrivă şi in bi

serica din vechiul regat şi peste munţi şi în Bucovina 

şi dincolo de Prut. Ceea ce nu s’a putut realiza dela 

alipirea ţărilor surori până azi, cu toate consfătuirile 

şi discuţiunile ce au avut loc, se va împlini de acum 

în curând, pentru că prin noua constituţie nu numai 

s’a decretat neeesitatea unificării, aşezându-se astfel te

melia pe care se va înălţa organizaţia unitară, ci s’au 

dat şi oăfe care indicaţiuni de felul în care ea urmea

ză să se înfăptuiască, căci iată cum sună textul con

stituţiei cu privire la această chestiune:

«In tot regatul României, biserica creştină orto

doxă va avea o organizaţie unit ar ă} cu participarea 

tuturor elementelor ei constitutive: clerici si m ireni," 

şi «Mitropoliţii şi episcopii bisericii ortodoxe române 

se vor alege potrivit unei singure legi speciala* 

(art. 22, al 3 şi 8).

Vom avea dar, între altele, şi participarea, în mai 

largă măsură, a elementului laic în trebile bisericeşti, 

ceea ce până în prezent se practică numai în Ardeal, 

potrivit statutului şagunian.

Toate principiile fundamentale ale acestei organi

zaţii unitare se vor stabili printr'o lege specială (art. 

22, al. 6).

Atârnă de înţelepciunea şi tactul Ierarhilor şi al cle

rului in genere care vor fi acele principii şi cum se 

vor formula ele. Avem nădejde tare, că Dumnezeu va 

lumina şi călăuzi pe cei ce vor fi chemaţi să dea legea 

de unificare a bisericii ortodoxe române şi că deci 

vom avea o organizaţie unitară, care va asigura bise

ricii noastre strămoşeşti un vast camp de propăşire şi 

o va conduce în curând la cel mai înalt grad de în

florire.

4. Ultimul drept câştigat de biserică: „de a-şi regu

lamentar conduce şi administra, prin organele sale 

proprii şi sub controlul statulni, chestiunile sale reli- 

gioase, culturale, fundaţionale şi epitropeştiu (art. 22, 

al. 6, partea finală) dă bisericii putinţa de a-şi croi ea 

singură şi nestingherită de nimeni calea pe care va 

avea să meargă, căci controlul statului îi va fi numai 

de întru cât o va feri de abuzurile ce altfel s’ar

putea face în mânuirea fondurilor.

Biserica noastră are dar tot dreptul să se simtă pe 

deplin mulţumită de situaţiunea ce i-s’a creat prin noua 

constituţie. Drepturile vechi ce i-s’au consfinţit, ca şi 

cele noui ce i-s’au acordat sunt un elogiu adus su-

epoci in istoria ei, al unei epoci, care, dea Dumnezeu, 

să fie epoca de aur a bisericii române ortodoxe!

Alegerea a şase noui Episcopi.
%

La 29 Martie s’au ales Episcopi în scaunele vacante 

de: Roman, Buzău, Galaţi, Constanţa, Hotin şi Ce- 

tatea-Albă.

La ora 10 s’a oficiat mai întâi un serviciu divin în 

sfânta Mitropolie de către P. S. Platon Ploeşteanul, 

Vicarul Mitropoliei din Bucureşti, însoţit de clerul ca

tedralei. La acest serviciu au asistat o parte din înal

ţii Prelaţi, domnii Miniştri, candidaţii şi unii din mem

bri marelui colegiu electoral. -

După aceea asistenţii trec alături în sala de şedinţe 

a camerei deputaţilor, unde se adună toţi membrii ma

relui colegiu, minus deputaţii şi senatorii din opoziţie, 

cari s’au abţinut, şi parlamentarii opoziţionişti şi dele

gaţii clerului basarabean, cari s’au retras după ce au 

depus un protest în scris, pentru că nu li s’a admis 

candidatul cerut de dânşii la una din episcopiile ba

sarabene.

Preşedintele marelui colegiu, I. P. S. Mitropolit Pri

mat Miron, deschizând şedinţa, a arătat în cuvinte bine 

simţite importanţa marelui act, unic în istoria ţării şi 

a bisericii române de a se alege odată şase Episcopi 

şi încă în aceeaş zi istorică în care Majestatea sa Re

gele a jurat pe noua Constituţie. . . .

I. P, S. Sa constată apoi că adunarea este în nu

măr şi citeşte articolele din lege privitoare la alegerea 

de Episcopi, iar după acea face câteva propuneri, 

care se primesc, asupra modalităţii după care să se 

procedeze la alegere, pentru a merge mai repede!

Se face mai întâi alegerea pentru scaunul Roma

nului, la care este proclamat ales Părintele Luchian
«

Triteanu, care a fost ales de sfântul Sinod în sesiunea 

de toamnă şi confirmat de guvern Arhiereu cu titlul 

de Craioveanu, dar n’a fost încă hirotonit Arhiereu.

P. C. sa mulţumeşte marelui colegiu pentru cinstea 

ce i-a făcut de a-1 alege Episcop şi atribue această 

cinste nu meritelor sale personale, ^ci dorului de uni

ficare al bunilor români, cari vor să închege frontul 

unităţii româneşti dela Nistru până la Tisa. Plecat de 

pe ţărmurile Mureşului, P. C. Sa se duce pe ţărmurile 

Şiretului, ca sa păstoriască pe credincioşii eparhiei care 

a dat ţării şi neamului pe vajnicul apărător al orto

doxiei împotriva catolicismului, pe Varlaam. In provin

cia din care face parte eparhia Romanului, în Moldova 

au înflorit altădată tiparniţele bisericeşti, de unde a 

pornit cărţile.româneşti, care au trecut prin Valea Cu

cului în Transilvania, precum şi în Bucovina şi în Ba

sarabia, de au încălzit sufletele româneşti, trezind şi 

întreţinând vie conştiinţa unităţii culturale, a limbii şi 

credinţei poporului român dintre Nistru şi Tisa. A- 

ceastă frumoasă şi glorioasă provincie a adăpostit atâ

tea familii de preoţi şi laici pribegi în timpul marelui 

războiu. Pomenind şi de gloriosul trecut al celei mai
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vechi episcopii româneşti, pe care este chemat acum 

s’o păstoriască, P. C. Sa spune că programul activităţii 

ce va desfăşura se poate ghici din trecutul său, căci 

a lucrat şi a luptat pentru biserică şi şcoală de zeci 

de ani şi posedă pe deplin metoadele de muncă. Ceea- 

ce va urmări în prima linie va fi ca biserica română 

ortodoxă să merite numele de dominantă şi aevea, nu 

numai în constituţie. Se va nevoi apoi ca să apropie 

şi lege toată viaţa intelectuală de viaţa bisericii, căci 

numai astfel se va putea ajunge la întărirea credinţei 

străbune în straturile largi ale poporului, pe care se 

sprijine consolidarea ţării. *

Se procedează apoi la vot pentru alegerea celorlalţi 

cinci episcopi şi se votează toţi deodată în cinci urne 

puse una lângă alta.

La despoierea scrutinului se proclamă aleşi: părin

tele Econom Gheorghe Niculescu, directorul seminaru

lui din Galaţi, la episcopia Buzăului; Prea Sfinţitul 

lacov Bărlădeanul la Dunărea de jos; părintele Eco

nom llie Teodorescu, profesor şi director al Semina

rului Ĵ Tfon şi paroh al bisericii Amza din Bucureşti, 

la Constanţa ; Prea Sfinţitul Vi sar ion, Episcopul Ar- 

geşului la Hotin şi părintele Nicolae Cotlarciuc, pro

fesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi şi senator, 

la Cetatea-Albă.
t

Părintele Econom Gh. Niculescu mulţumeşte, în nu

mele său şi al celor aleşi în scaunele vacante din ve

chiul regat, marelui colegiu pentru greaua, dar fru

moasa şi importanta misiune la care a fost chemat. 

Enumără apoi actele mari pe care le au săvârşit în 

ultimul timp parlamentul’ şi biserica şi schiţează pro

gramul său de activitate ca episcop, care va consta în 

muncă fără preget şi slujirea'cu credinţă altarului, 

pentru înfăptuirea idealului creştin de a pogorî pe 

Christos Mântuitorul în sufletele credincioşilor si a-i 

face astfel buni fii ai bisericii şi ai patriei. Va lucra 

de asemeni pentru desvQltarea şi întărirea neamului 

şi ţării româneşti şi pentru a le pregăti un viitor li

niştit şi bun.

Părintele N. Cotlarciuc, mulţumind de asemeni celor 

ce l-au ales, începe prin a spune, că alegerile de epis

copi săvârşite în bloc după proclamarea noei Consti

tuţii sunt pentru ţară un act de mulţumire adresat lui 

Dumnezeu, asemănător cu rugăciunea pe care preotul

o înalţă într’o casă nouă de. gospodar credincios. Ple

când din dulcea Bucovină, de aproape de fosta reşe

dinţă a Marelui Ştefan, ca să păstoriască eparhia ba

sarabeană a Cetăţii-Albe, alipită întâiaş dată la trupul 

Moldovei de marele Voevod Ştefan, Prea Cucernicia 

sa se va ocupa de aproape de refacerea devastărilor 

morale produse de război în sufletele credincioşilor şi 

să administreze acestora balsamul vindecător al cre

dinţei creştine şi făgăduieşte că îşi va îndeplini misiu

nea cu» devotament şi frică de Dumnezeu şi că va sta 

întotdeauna în slujba sublimelor învăţături creştineşti 

şi a ideei naţionale.

La urmă, I. P. S. Mitropolit Primat, mulţumeşte ale

gătorilor, adresează cuvinte de felicitare nouilor aleşi 

şi ridică şedinţa.
i. mihAlcescu. 

Congresul Delegaţilor Preoţim!!

în zilele de 6, 7, şi 8 Fevruarie a. c.; s’a ţinut în Bu- 

cureşti un congres al delegaţilor preoţimii ortodoxe din 

toată România Mare: 1. în vederea pregătirii congresu

lui propriu zis al preoţimii, care nu s’a ţinut de 2 ani, 

şi 2 din pricina marilor chestiuni privitoare la Bise

rică, scoase năprasnic la iveală de pregătirea nouăi 

Constituţiuni a ţării, chestiuni cari priveau de aproape 

preoţimea şi în care ea trebuia să-şi spuie Guvântul.

Congresul s’a deschis în dimineaţa zilei de 6 Fe

vruarie, Marţi, printr’un tedeum slujit la biserica Olari 

din Bucureşti de către preoţii Econ. Gh. Gibescuy Econ. 

Gh. GeorgescUj C. Diacone&u şi diaconul St. Popescu.

Dela biserică, au trecut în localul apropiat al Socie

tăţii clerului român Ajutorul. Erau de faţă aci: I. P. S. 

Mitropolit Primat D. D. Dr. M iron, I. P. S. Arhiepiscop 

Gurie al Basarabiei, P. S. Episcop Vartolomei al 

Râmnicului, d. ministru al cultelor C. Banu, secretarul 

său general d. V. Ispir, Principesa Alexandrina Can- 

tacuzino, prezidenta Societăţii ortodoxe a femeilor ro- 

mâne şi mai mult de 150 de preoţi, unii din Bucureşti, 

alţii delegaţi din provincie, iar alţii veniţi şi fără a fi 

delegaţi, numai din interes către mişcare, în ciuda 

vremii rele care viscolea cumplit. Intre delegaţii din 

provincie, trebuie să. pomenim pe Păr. Prof. Dr. Co

tlarciuc din Cernăuţi, Păr. Ştefănuţ din Arad, Proto- 

iereul Niculea din Iaşi, Pr. Morăraşu din Dorohoi. 

Protoiereii Andronic şi Cuciuşna din Basarabia.

Dintre persoanele din Bucureşti, au fost de faţă: 

Păr. Econ. Dr. 1. Popescu-Mălăeşti, prezidentul con-

* greşului, Prof. Dr. D. G. Boroianu, dela facultatea 

de teologie din Bucureşti, Păr. Dr. Gr. Pişculescu, 

Arhim. Scriban, Econ. D. Georgescu, prezidentul So

cietăţii clerului, cei trei protoierei din Bucureşti, d. 

avocat Popescu Tudor şi mulţi alţi preoţi.

Cel întâiu a luat cuvântul prezidentul congresului 

Păr. Popescu Mălăeşti, arătând scopul lui. A spus că 

el se va ocupa de chestiuni care privesc neamul şi 

Biserica şi care trebuiesc statornicite în noua Consti

tuţiune î$ aşa fel, încât unificarea; spre care năzuim, si 

se poată săvârşi în chip trainic. A arătat şirul lucră

rilor care vor alcătui materia de discutat, şi anume:

1) Poziţiunea Bisericii ortodoxe în Statul românesc, 

• faţă de celelalte minorităţi religioase; 2) Dreptul B i

sericii de a avea averi şi a le administra de-sint- 

stătător; 3) îndatorirea soţilor de a se căsători şi 

religios; 4) înfiinţarea Asociaţiunii generale a cleru

lui românesc. Afară de acestea, a declarat că se vor 

mai putea discuta şi alte chestiuni care întâmplător 

s’ar ridica. Spunând acestea, a declarat congresul des

chis.

După această deschidere, cel dintâiu a luat cuvântul 

Mitropolitul Primat care a spus că Biserica a lucra: 

în trecut şi lucrează şi în vremea de faţă pentru uni-
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ficarea neamului românesc. în munca nouă care se 

deschide, preoţii pot fi de mare ajutor ierarhilor ţării, 

scoţând la iveală cugetări şi chipuri de lucru care pot 

fi de folos capilor lor. De aceia a zis că aşteaptă cu 

dor şi cu interes hotărârile adunării preoţilor, pentru a

ţinea seamă de ele la viitoarea orânduire a Bisericii. 

A încheiat spunând că Statul trebuie să fie pentru 

popor ca un tată, pe când Biserica îi este mama.

D. ministru C. Banu salută congresul din partea
f

guvernului. Arată că, în starea în care ne aflăm şi faţă 

cu ideile care stăpânesc cugetarea politică a vremii, 

Statul trebuie să întindă ocrotirea sa peste toate con

fesiunile şi religiunile. Niciuna din ele nu poate fi su

părată în stările pe care le-au dobândit mai nainte şi 

care alcătuiesc o moştenire legiuită a lor. Dar dacă 

această grijă şi chezăşie guvernul trebuie s’o întindă 

peste toate organizările religioase, cu cât mai mult guver

nul trebuie să sprijine Biserica ortodoxă, care este orga

nul sufletesc al marei majorităţi al poporului din Sta

tul românesc! Acest sprijin se va da prin unificarea ei, 

în care treWîie să-şi capete fiinţă obştească puterile de 

viaţă dovedite în trecut. Bisericii i se va da o organi

zare unitară, întemeiată pe principiul autonomiei şi 

prin intrarea mai de aproape a clerului şi poporului 

la cârmuirea treburilor care privesc Biserica. D-nia sa 

recunoaşte greutăţile materiale ale clerului, pretenţiu- 

nile lui modeste şi făgăduieşte tot sprijinul pentru în

dreptarea acestei stări.

I. P. S. Gurie a salutat congresul din partea cleru

lui şi poporului basarabean. A arătat cum în Basara

bia chestiunile cari privesc Biserica se discută de cler 

şi popor. A spus că organizarea Bisericii basarabene 

s’a dovedit de foarte bună şi a rostit dorinţa ca ea să 

se întindă peste întreaga ţară. S’a arătat foarte mulţă- 

mit auzind pe d. ministru vorbind de autonomia Bise

ricii, care în Basarabia zice că e un fapt îndeplinit de
A

mult. îşi mărturiseşte nădejdea că guvernul va da tot 

sprijinul Bisericii prtodoxe, pentru ca să-şi poată înde-

* plini marea chemare pe care o are de îndeplinit.

Principesa Alexandrina Caniacuzino citeşte un fru

mos discurs, pe care-1 dăm la sfârşitul acestei dări de 

seamă.

P. S. Vartolomei arată că azi este o mare nevoie de 

faptă. Zice că pe această cale a pornit-o cu preoţimea 

oltenească, ,pe care o păstoreşte. Se declară mulţămit 

cu chestiunile vestite pentru discutare, fiindcă sunt 

chestiuni care duc spre faptă şi vor servi neamului 

spre moralizare şi cultură. Ţara aceasta va fi îndru

mată bine de ceice au în mână puterea spirituală, 

,fiindcă numai această putere îndreptează conştiinţa. De 

aceia preoţii trebuie să fie toţi strânşi în jurul evan

gheliei şi să ducă acţiunea lor în comun, în cea mai 

mare solidaritate, solidarizând şi poporul la astfel de 

lucrare.

Statul trebuie să sprijine Biserica. Acesteia trebuie să

i se dea vechea poziţiune şi demnitate. Azi preotul este 

umilit şi sărac, şi atunci cum poate fi demn? Toţi au 

indemnizaţie de chirie, numai pieotul nu. Case paro-

i
hiale numai Biserica ortodoxă n’are şi câte alte nevoi 

n’are această Biserică!

Mărturiseşte că preoţimea întreagă îşi pune nădejdea 

în d. ministru Banu, iar acum are mulţămirea că aude 

însuşi Prea S. Sa făgăduinţele de sprijin ale d-niei sale.

Pâr. Dr. Cotlarciuc din Bucovina a arătat congre- 

siştilor că între Bucovina şi vechiul regat aproape n’a 

fost graniţă în trecut. Viaţa bisericească de aici şi de 

acolo a fost una până de curând, prin atâţia voevozi. 

şi ierarhi ai Moldovei. Noi, care ne-am unit fără con- 

diţiuni politice, am putea oare să ne gândim la o unire 

religioasă cu condiţiuni?

Nu facem politică, dar cerem să se dea Bisericii pu-
A

terea de odinioară. In această dorinţă, care credem, 

zice Sf. Sa, că este a tuturor preoţilor ortodocşi, Bu

covina se solidarizează cu toate hotărârile care duc la 

această ţintă.

Păr. Ştefănuţ din Arad salută preoţimea de faţă în 

numele preoţilor de peste munţi pe care-i reprezintă. 

Spune câte au suferit aceşti preoţi dela vrăjmaşul de 

veacuri şi că însuşi Sf. Sa a fost închis. Aceste jertfe 

nu pot rămânea fără roadă şi se bucură că d. minis

tru a făgăduit o stare cuviincioasă acestor harnici slu

jitori ai neamului.
%

Arată care este organizaţiunea Bisericii de peste 

munţi şi spune că ea a dovedit că aduce însufleţire 

în viaţa Bisericii şi a neamului. Cere să nu fie trecută 

cu vederea când e vorba de unificarea întregii Bi- 

-serici.

Protopopul Niculea salută adunarea din partea preo

ţilor dela Iaşi, simbolul tuturor unirilor, zice Sf. Sa. 

Scoate la iveală însemnătatea Asociaţiunii generale a 

preoţilor care e vorba să se întemeieze cu prilejul 

acestei adunări.

Econ. D. Georgescu salută pe congresişti, în numele 

societăţii clerului Ajutorul, care e foarte bucuroasă că 

poate pune sala sa de şedinţe la îndemâna adunării.

Cu aceasta încheindu-se şirul cuvântărilor, Păr. Mă- 

lăeşti mulţămeşte tuturor şi vesteşte a doua şedinţă 

pentru aceiaşi zi la ora 3 după ameazi.

La şedinţa de după ameazi, Păr. Prof. Gh. Gibescu, 

a citit referatul său în chestiunea Pozifiunii Bisericii 

ortodoxe în Statul românesc. Sf. Sa a spus că Bise

rica ortodoxă este aşezământul cel mai vechiu pe pă

mântul neamului românesc, pentrucă ea era acea care 

alcătuia temelia sufletească a Românilor, atunci când 

ei s’au întocmit în State naţionale ca Muntenia şi Mol

dova. Ea i-a făcut pe Români să se simtă ca un neam 

deosebit de neamurile hrăpăreţe care-i încunjurau, pre

cum erau Ungurii, şi în cărţile învăţăturilor ei Românii 

au început întâia dată slovele limbii lor. Această

situaţiune a avut-o biserica până acum. Aşa a fost 

simţită şi mărturisită. De aceia şi vechea Consţituţiune 

i-a zis ca e Biserică dominantă, adică e Biserica nea

mului care a stăpânit şi stăpâneşte această ţară. Aşa 

fiind,- referentul a cerut ca Bisericii să i se păstreze 

starea pe care a avut-o şi să nu ne lepădăm de cur
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vîntul că Biserica ortodoxă e dominantă în Statul ro

mânesc.
A .

In discuţiunea urmată şi care a ocupat toată şedinţa 

de după amiazi, fără a se încheia, s’au adus toate do

cumentările în această chestiune şi pe buzele tuturor 

a fost părerea că nu ne putem lepăda de cuvîntul 

dominantă, fiindcă, prin părăsirea lui, se exprimă nă

zuinţa de a schimba în rău situaţiunea Bisericii orto

doxe. >

D. Dr. D. G. Boroianu, profesor de dreptul biseri-

din trecutul Bisericii, că ea, din cele mai vechi începu

turi, şi-a adunat mijloacele de trebuinţă pentru culmi 

ei, pentru ajutarea slujitorilor şi pentru îndeplinirea 

scopurilor moralei creştine. Pentrucă Biserica să poată 

îndeplini aceste scopuri, are nevoie de mijloace mate

riale, şi deci ei îi trebuie aceste mijloace tocmai pen

tru a păşi la îndeplinirea ţintelor ei ideale. Dacă stă

pânirea de averi nu poate fi un scop al ei, este însâ 

unealta cu care-şi îndeplineşte mai uşor programul ei. 

Dar a adăogat: acest scop nu poate fi ajuns numai cu 

cesc la facultatea de teologie din Bucureşti, rugat de mărturisirea trebuinţei Bisericii de a avea averi, ci şi

preoţi să se pronunţe în această chestiune, ca specia- de a şi le administra ea singură. Căci dacă pentru fie

care trebuinţă a ei ar avea nevoie mai întâi de recu

noaşterea altuia că are această trebuinţă, în care însă 

acel altul cugetă deosebit de ea, înseamnă că ea e îm-

list în materie, s’a suit la tribună şi a spus că cererile 

lor sunt foarte legitime, foarte modeste şi cu totul în

dreptăţite. In adevăr, a spus d-nia sa, dacă e totdea

una mai greu să faci un pas înainte, să adaogi ceva 

?a ce a fost, să convingi pe altul că trebuie o înoire, 

în schimb e aşa de simplu şi aşa de modest să spui: 

nu cer nimic, vreau ce a fost. în vechea Constituţiune, 

a fost cuvântul că Biserica noastră e dominantă. Ce 

mintf?Te este să laşi ce ai găsit? 

eu? Nimic.

pedecată dela îndeplinirea ţintelor ei.

După aceasta a luat cuvântul Păr. Ceauşanu din 

Vâlcea, care, cu citate frumoase, a susţinut aceiaşi 

părere.

în timpul citirii referatului Părintelui Arhim. Scriban, 

a intrat în sala de discuţiune Păr. I. P. S. Mitropolii 

Nicolae dela Sibiiu, însoţit de Păr. asesor consistorial 

în conformitate, d-nia sa declară părerile preoţilor din Sibiu Lucian Triteanu. Li s’a făcut o caldă primire, 

de bune, meritând a fi apărate cu toată căldura. Preoţii După toată discuţiunea urmată în chestiunea averilor

Bisericii, s’au primit părerile despre îndreptăţirea Bise

ricii de a avea averi şi a le administra şi au fost tre-

Ce lucru nou îţi cer

l-au răsplătit cu aplause de mulţămire.

Discuţiunea în această chestiune a continuat şi în 

şedinţa de a doua zi, 7 Februarie, când d. Pofescu 

Tudor a spus că, în sprijinirea acestei chestiuni nu 

trebuie spus că Biserica este ajutătoarea Statului, ci 

mai mult decât atâta: ea este însăşi creatoarea Statului 

românesc. Atunci când Românii s’au constituit în State, 

ei au săvârşit acest pas din pricina simţirii lor orto

doxe. Prigoniţi de cei cu altă închinare şi nevoind să 

se supuie lor, Românii au trecut munţii şi au înteme

iat State în care să poată trăi cu credinţa lor nesu

păraţi.

După aceia discuţiunea a luat alt curs. Au vorbit 

Arhim. Scriban, Păr. Dumitrescu-Icoana, Păr. Cuciuşna 

din Basarabia,, care au spus că nu ajunge să fim toţi 

de aceiaşi părere într’o chestiune ca aceasta. Mai de 

seamă este de a găsi mijloacele prin care ne putem 

chezăşui biruinţa gândului nostru. De aceia, faţă de 

părerile arătate, precum ca deputaţiuni să se ducă la 

Rege, la Primul-ministru şi alţii, s’a arătat că se mai 

poate face ceva: Să se apeleze la creştini, pentrucă, 

împreună cu dânşii, să cerem punerea în Constituţiune 

a dorinţelor noastre. Guvernul este nevoit să ţie seama 

de curentele sociale care se ivesc. Dacă aceste păreri 

se vor sprijini pe mulţimea credincioşilor, pe care-i 

vom chema să stea alăturea de noi, este foarte cu pu

tinţă să mergem la biruinţă. Căci dacă momentan un 

guvern poate fi de altă părere, este din pricina curen-

cute între hotărârile adunării.

în după ameaza aceleiaşi zile, s’a citit referadil des

pre încheierea căsătoriei, adică încă unul din punctele 

puse în discuţiune în noua Constituţiune. După citirea 

lui de către Păr. Rădulescu-Dichiu din Bucureşti, a 

luat cuvântul Părintele Andronic din Basarabia care a 

spus că, înainte de unirea cu România, preoţii din Ba

sarabia credeau despre Biserica românească de peste 

Prut că ea are o ortodoxie ştirbită, că ar avea numai

6 taine, fiindcă legătura căsătoriei se încheia înaintea 

Unui slujbaş mirean, şi tot mirenii te dezlegau de că

sătorie, când era pricină de despărţenie. în Rusia, toate 

acestea se făceau la preot, şi de aceia s’a putut răs

pândi credinţa că Românii din vechile graniţe au nu

mai 6 taine. Astăzi este şi Sf. Sa încredinţat că şi

Romanii din vechiul regat au aceiaşi ortodoxie, ca şi 

cei din Rusia, dar oricum, aşa cum e rânduit în Ro

mânia veche, unde căsătoria bisericească nu-şi găseşte 

nicio sprijinire în legile ţării, nu e bine şi e de tre

buinţă ca, în viitoarea Constituţiune, să se dea întâie

tatea căsătoriei religioase, prin declararea ei de indis

pensabilă.

După ce a luat cuvântul şi Păr. Cuciuşna şi alţi

aceastar^S

viaţa democratică, în care toate se hotărăsc prin mul

ţimea poporului, şi nouă ni se deschide această cale 

de lucru.

După aceia, în aceiaşi şedinţă, s’a trecut la al doilea 

referat, citit de Arhim. Scriban. Prea Cuv. Sa a arătat,

vorbitori, s’a hotărât să se r.eară parlamentului să puie 

în Constituţiune .îndatorirea căsătoriei religioase.

Ridicându-se apoi chestiunea învăţămânrului religios 

şi a repausului duminical, toată adunarea a ' fost de 

părerea să se mijlocească pentrucă amândouă aceste 

interese religioase şi sociale să fie apărate în noua 

Constituţiune.

Nu stăruim aici mai pe larg asupra hotărârilor luate, 

pentrucă, din actul pe care-1 reproducem mai la vale,
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îndreptat către toţi deputaţii, se poate vedea care sunt 

aceste hotărâri ale Congresului şi cum au fost ele ar

gumentate.

Tot în discuţiunile acestefzile, s’a exprimat simpatia 

şi solidaritatea cu năzuinţele preoţilor văduvi, de a se 

aduce o dezlegare mulţămitoare stării lor, care stă de 

atâta vreme nerezolvată. Din partea preoţilor văduvi 

era de faţă Păr. Bernaz din Ardeal şi alt preot.

în dimineaţa zilei a IlI-a a Congresului, s’a discutat 

chestiunea alcătuirii unei organizări generale a preo

ţimii, care începuse a se discuta din seara de mai 

nainte, fără a se isprăvi. S’a arătat cum mari interese

bisericeşti se primejduiesc din pricină că nu se află o
t

organizare generală a preoţimii, care să ia chestiunea 

pe mână şi s’o ducă înainte, ca o reprezentantă a tu

turor. Un preot, fost deputat în parlamentul averescan, 

a lămurit pe toţi ce greutăţi a avut de înfrânt, când 

veneau în acel parlament chestiuni bisericeşti şi nu 

avea cum spune că vorbeşte în numele tuturor preo

ţilor, ceia<^ însă ar fi dat altă tărie cuvântului său, în 

cazul când ar fi putut spune că vorbeşte în urma unei 

înţelegeri cu Asociafiunea.

în timpul când se discuta aceasta, a apărut în sală 

I. P. S. Mitropolit Pinten al Moldovei, care a ţinut 

preoţilor o lungă cuvântare cu bune îndemnuri.

Adunarea generală, vechea dorinţă a preoţimii, pen

tru împlinirea căreia s’au mai luat hotărâri şi s’au mai 

făcut organizări, precum la Târgovişte, unde s’a stră

duit mult Păr. Dumitrescu-Icoana în 1912,— această

Membrii.

Art. 4. — Fac parte, în mod .obligator, din Asooiaţie 

toţi clericii creştini ortodoxi.

Fiecare membru plăteşte o cotizaţie annală, care se va 

stabili de Congres.

A rt 5. — Drepturile şi datoriile membrilor sunt ară

tate în regulamente.

Art. 6. Averea Asooiaţiei se compune din:

a) Cotizaţii, donaţiuni şi

b) Orice venituri creiate prin Statut.

Art. 7.

Administraţia.

Asociaţia se împarte în atâtea secţii cât#

eparhii sunt: fiecare secţie în atâtea despărţăminte câte

protopopiate sunt.
i

Art. 8. —  Asociaţia se oonduce de un Comitet central,

care se compune din 21 persoane, alese de delegaţii ju 

deţelor.

Aceşti delegaţi sunt aleşi pe cercuri judeţene (protopo

piate) în proporţia de un delegat la 30 membri. Fracţiu

nile mai mari de 15 membri dau un delegat. In tot cazul,

fiecare protopopiat (judeţ) va fi reprezentat prin doi delegaţi.

Până la ratificarea, de viitorul congres, a prezentului 

Statut şi alcătuirea regulamentului, se va alege un comitet 

compus la centru din: un preşedinte, doi membrii, un se

cretar general şi un casier; din oinci vioe-preşedinţi repre

zentând cele cinci mitropolii, iar ca membri toţi preşe-
»

dinţii societăţii şi asociaţiilor preoţeşti în fiinţă.

— Comitetul central se alege de congres; iarArt. 9.

veche dorinţă s’a văzut acum din nou împlinita,» la 

această dată, care trebuie să fie vrednică de amintire 

pentru preoţimea ortodoxă a României: 8 Fevruarie 

1923. Asociaţiunea s’a declarat constituită şi şi-a ales 

comitetul de organizare afîntregii ei acţiuni, sub pre- 

zidenţa Părintelui Prof. Dr. Econ. Popescu-Mălă.eşti.

Iată acum şi statutele ei provizorii, votate în ultima 

şedinţă a acestui Congres până la viitorul Congres ge

neral al preoţimii, cârd va primi o întocmire definitivă:

S T®A T U T U Lr

Asooiaţictnii generale a clerului român ortodox.
Art. 1. — Se înfiinţează „Asociaţia generală a Clerului 

român ortodox “ din România. Sediul este în Capitala ţării, 

iar durata nelimitată.

Art. 2. — Scopul asociaţiei este : apărarea intereselor 

Bisericii şi ale clerului său şi promovarea cui turei creştine 

ortodoxe.

Art. 3. — Se foloseşte de următoarele mijloace ;

a) Congrese, întruniri şi conferinţe;

b) Publicarea unui cotidian şi orice alte publicaţiuni;

c) Crearea „Cassei preoţilor ortodoxi* care va face ope

raţiuni de credit, ajutor şi economie. Această casşă va 

funcţiona după un regulament, ce se va întocmi ulterior ;

d) Dobândirea de imobile pentru scopurile asooiaţiei.

membrii congresului de membrii activi pe protopopiate 

(judeţe), după modalitatea din art. 8.

Art. 10. —  Comitetul central, fiind exponentul şi orga

nul de conducere al Asociaţiei, va interveni pentru apăra

rea tuturor intereselor bisericeşti şi cele ce privesc clerul.

Va convocă Congresul şi va fixa ordinea de zi.

Un regulament va prevedea atribuţiunile comitetului şi

>2gg£ongre8ului

Art. 11. Prezentul Statut are putere până la convo

carea viitorului congres, care-i va da forma definitivă.

Votat azi 8 Februarie 1923.

In aceiaşi şedinţă s’a ales comitetul compus din urmă

toarele persoane:

Pi eşedinte, Pr. Ec. I. POPESCU-MĂLĂEŞTI, Profesor
Universitar.

Vice-Preşedinţi (Membrii asociaţiilor şi Societ. preo
ţeşti existente)

«  u • / I°on- &r- Pişculescu
Membri : j IoQn ^  p0peS0U-M0Ş0aia

Secretar Generai, Pr. DiaCOneSCU

Casier, Icon Grh. Creţu 

(Urmează semnăturile a 65 preoţi delegaţi din toată România).

Votându-se şi acest Statut, Congresul a fost decla

rat închis, iar preoţii s’au dus în str. Principatele-Unite, 

la localul Şcoalei Societăţii ortodoxe, unde Societatea 

le-a oferit un banchet, la care au luat parte 1. P. S. 

Mitropolit Primat, I. P. S. Mitropolit Nicolae dela Sibiu, 

I. P. S. Arhiepiscop Gurie, d. Ministru al Cultelor C.

Banu, secretarul general dela Culte d. V. Ispir, d. St. 
Brădişteanu, director general al cultelor, comitetul So
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cietăţii ortodoxe, în frunte cu prezidenta Principesa
•  * i

Alexandrina Cantacuzino şi toţi preoţii care au luat 

parte la congres, în cap cu prezidentul Păr. I. Popescu- 

Mălăeşti.

Aici s’a ţinut multe toasturi, şi anume de: Mitropo

litul Primat, d. Ministru Banu, Arhiepiscopul Gurie, 

Principesa Cantacuzino, Păr, Popescu-Mălăeşti, d. Po- 

pescu Tudor şi alţii.

Mitropolitul Primat a spus că vremurile acestea, când 

este pusă în discuţiune situaţiunea Bisericii ortodoxe, 

ne-au prins cu totul neorganizaţi, că Biserica din ve

chiul regat e îrjtr’o situaţiune mai şubredă, din acest 

punct de vedere, decât surorile ei din ţinuturile alipite, 

că înalt Prea Sf. Sa vede cu amărăciune cum idei în

dreptăţite ale Bisericii nu găsesc destulă înţelegere în 

societatea românească, de asemenea, că Biserica nu e 

ajutată pentru îndeplinirea celor mai de seamă trebuinţe 

ale ei, că înşişi capii Bisericii sunt lipsiţi de mijloacele 

cele mai neînsemnate pentru chestiune de ordin mă

runt, şi aceasta în faţa unor minorităţi religioase care 

au toate mijloacele şi care pot păşi fără întârziere spre 

împlinirea tuturor trebuinţelor lor. Faţă de această stare, 

înalt Prea Sf. Sa a apelat la înalt Prea Sf. Mitropolit de 

peste munţi D. D. Dr. NICOLAE şi la Arhiepiscopul 

Basarabiei D. D. GURIE ca, aflându-se în fruntea unor 

Biserici înzestrate mai bine ca cea din vechiul regat, 

să ia parte Vie la sarcinele de organizare materială vii

toare, din care trebuie să iasă o nouă îndrumare a 

vieţii bisericeşti.

D. Ministru Banu a spus că, în tot pesimismul Mi

tropolitului Primat, îi place să găsească şi nota opti

mistă, anume aceia că, deşi vede situaţiunea într’o 

înfăţişare atât de îngrijitoare, totuşi nu încetează de a se 

sili şi a lua măsuri pentru o schimbare a aces^istări. 

Aceasta însă n’o face până nu are nădejdea că, prinkstfel 

de silinţe, se poate ajunge la un viitor mai bun. D-nia sa 

dă toate asigurările că, din partea Statului, se vor face toţi 

paşii de trebuinţă pentru a pune Biserica în putinţa de a 

răspunde mai bine chemării ei. 1

I. P. S. Arhiepiscopul Gurie a spus că lipsurile Bi

sericii sunt lipsurile fireşti ale dezvoltării istorice în care 

ne aflăm; că Biserica nu este într’o stare mai şubredă 

decât alte aşezăminte ale ţării; că oamenii din cele

lalte ramuri ale ei nu sunt mai pregătiţi decât ai Bise

ricii ; că Statul a făcut ceva pentru Biserică, dar că 

Biserica trebuie să se silească şi ea.

După aceasta Principesa Cantacuzino şi-a citit dis

cursul său care este următorul:

înalt Prea Sfinte,

JPrea Sfinţi Părinţi9

Primindu-vă aci, în acest lăcaş închinat Cultnrei şi Cre

dinţei, mărturisim odată mai mulţ că Biserica Ortodoxă a 

fost, este şi va rămâne deapururea leagănul cugetării, al 

limbei, al literatnrei, al artei şi al tradiţiilor noastre na

ţionale.

Biserica aceasta a fost focarul viu al românisuulni şi

tot ea este chemată aonm în vremurile acestea de prefă-
#

cere a fi punctul de reazăm al conştiinţelor române. Insă 

pentru a pntea să-şi exercite toare datoriile sale, pentru a 

fi la înălţimea trecutului său istoric, ea trebuie să-şi păs

treze toate prerogativele de Biserică dominantă a sta- 

tului român şi trebue prin noul pact organic ce se va de

săvârşi în curând să i se asigure toate drepturile seculare 

oâştigate prin veaouri de lupte şi jertfe în apărarea nea

mului, şi tot odată să i se dea mijloaoe financiare pentru 

a corespunde menirei sale. Nevoile sunt mari şi fondurile 

de oare dispunem mărginite, însă trebue să se facă maxi

mum de sforţare, oăci întăşi apărarea sufletească a nea

mului o oere imperios.

Nu cn taleri de arginţi, nu cu tunuri şi baionete se pot 

menţiue astăzi indivizii şi popoarele la înălţimea ohemării 

lor, ci numai prin puterea sufletească a fiecărui cetăţean 

şi a tuturor împreună formând o forţă conştientă, discipli

nată, gata la jertfă; această putere nu o foate nimeni 

birui.
E nevoe ca statul şi poporul întreg să facă pentru Bi

serica Naţională toate sacrificiile ce se impun şi să le 

facă cât de curând, căci orice întârziere atinge însăşi 

desvoltarea morală şi culturală a ţârei.
Biserica mai ales aci, în răsărit, este adevăratul focar des

tinat a avea o înrâurire imensă, dacă este bine cârmuită 

nu numai asupra masei mari a poporului nostrn încă inoult 

şi analfabet, dar şi asupra concetăţenilor noştri de alte na

ţionalităţi şi alte credinţe, faţă de care Biserica noastră, 

conducătoarea sufletului româneso, trebue să se înfăţişeze 

în toată strălucirea ei, impunând tuturor respect şi admi

raţie.

Nu mai este admisibil ca în ţara tuturor îmbogăţiţilor, 

a risipei banul public şi privat, biserioile să cadă în ruină, 

monumentele istorice, mărturia credinţei neamului şi a glo

riei străbuna, comori nepreţuite ale artei naţionale, giuvaere 

care rămân cinstea nepieritoare a marilor voievozi ca: 

Cozia, Horezul, Tismana să fie lăsate prada ploilor şi a 

tuturor intemperiilor. Nu este permis ca seminariile noas

tre să fie lipsite de cele mai multe ori de cele necesare şi 

să nu putem creşte pe viitorii slujitori ai bisericei în at

mosfera oucernioă ce se cere, de oarece până şi în semi- 

narii nu avem viaţă adevărat religioasă. Nu sc mai poate 

admite ca slujitorii biserioei să nu aibă viaţa de toate 

zilele asigurată şi să părăsească unii sfintele taine, luând 

slujbe în stat din nevoi materiale, de care omul din neno- 

rooire, oricât de însufleţit ar fi, nu se poate lipsi.. Nu se 

poate să rămânem ou sute de biserici fără preoţi, pentrucă 

spre acest sfânt apostolat nu mai îndrăsnesc familiile să-şi 

îndrepte fiii de oarece ştiu că o viaţă prea grea îi aşteaptă.

Nu se poate ca bisericile noastre să nu fie deschise cre

dincioşilor decât Dumineca şi zilele de sărbători. Este ne

voe ca pe rând o parte din ele să fie la dispoziţia credin

cioşilor, publicându-se zilnic bisericele care de dimineaţă 

până seara sunt deschise publicului oredincios.

Biserica trebue să fie centrul de viaţă al oricărui ro

mân, acolo, să-şi trăiască clipele de bucurie} mulţu

mind Domnului, şi de durere cerândti-i ajutor. Pen
tru aceasta biserica trebuie să fie deschisă oricând şi cum
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na s’ar putea să avem destui preoţi ca pe rând să fie la 

slujbă zilnic, măcar un număr de biserici să fie deschise 

toată ziua şi să se ştie de toţi că acolo poţi alerga, aprinde 

o lumânare, îngenunohia şi găsi o licărire de scăpare.

Insă toate acestea cer cheltueii, pe care trebue să le im

punem noi credincioşii, asigurând şi mijloacele necesare. 

Se cerem noi guvernelor un impozit de 10 lei anual de 

cap de om muncitor, 20 lei de profesiunile libere şi 500 

iei anual de bogătaşi, scutind copiii şi nevoiaşii şi să asi

gurăm astfel un venit însemnat pentru întreţinerea nevoi

lor urgente ale bisericilor peste bugetul obicinuit al statu

lui şi peste cotele impozitelor actuale. Acest impozit, s’ar 

chema dania parohială şi ar aduce imense servicii, le

gând şi mai mult pe om de biserica lui. Ştiu că se va 

spune că viaţa e destul de grea fără a se mai cere încă 

noi sacrificii. Ei bine, generaţia noastră este generaţia 

jerifei9 dânsa trebue să mulţumească Domnului oă, din aoest 

războiu fără seamăn, a ieşit cu unitatea sa făurită complect. 

Nu trebuie să uităm că viaţa în această ţară este totuşi 

mai puţin grea ca în alte părţi, de oarece ne permitem a 

risipi banul cum nu se risipeşte nicăeri, chiar de am da 

din nevoile noastre. Ei bine, această danie încă nu ar fi 

prea mare, când te gândeşti^ă este pentru a apăra pâr

ghia neatârnării noastre sufleteşti. Domnul ministru al 

cultelor spunea la deschiderea congresului că are o încre

dere nestrămutată în viitorul bisericei şi al neamului nos

tru. De sigur că nu aci, în acest lăcaş9 care a fost 

fild ă  de credinţă ortodoxă şi naţională în vremurile 

grele ale războiului, nu aci unde veşnic s’a muncit 

pentru ridicarea inimilor, nu aci, unde ne-am călit 

cu toţii sufletele lângă fătu l eroilor . veniţi defe câm

purile de luptă, nu aci ar putea să se strecoare o 

urmă de îndoială în viitorul neamului şi al B iserici 

naţionale. Insă tocmai iubirea înflăoărată ce cu toţii am 

închinat-o acestor sfinte icoane, călăuzitoarele vieţii noastre, 

ne face să cerem oa inimile să se trezească, ne face să 

rugăm cu smerenie pe Sfinţiile Voastre să sunaţi goarna 

redeşteptării, energiei naţionale, a trezirii conştiinţelor. Vă 

rugăm din toată puterea sufletelor noastre să faceţi să în-

oeteze vrajba între fraţi, lenea, corupţia, decăderea gene-
i

rală şi lipsa de caractere. Vă implorăm , faceţi tot ce

vă stă în putinţă să eşim din letargia în oare ne găsim 

şi care ne este dăunătoare. 4 ani au trecut după războiu. 

De sigur că avem nevoe de odihnă, de reculegere. Era firesc 

ca, după marea încordare a războiului, să ne odihnim şi 

să ne înveselim. Insă ajunge. Acuma la muncă, la muncă 

încordată. Avem datoria să alergăm toţi. Sfinţiile Voastre să 

ne strângeţi pe toţi, să ne ajutaţi, să descătuşaţi pe cei 

buni, pe oei cinstiţi, pe cei drepţi, căci nu mai îndrăznesc 

a mai lua parte la luptă, văzând oă nu găsesc sprijin de 

nicăeri.

Apostoli ne trebuie să se ridice, să vie, să vie către noi, 

să ne cheme pe toţi la datorie şi, sub scutul biserioei stră

bune, uitând toate minciunile ce ne pot despărţi, să înfiin

ţăm o nouă viaţă naţională, creştină ortodoxă.

închinând în această nădejde, mulţumim înalţilor prelaţi, 

dregătorilor ţării şi Sfinţiilor-Voastre că aţi răspuns la ape

lul nostru, luând parte la această masă frăţească româ

nească. Cu toţii într’un glas vom ruga pe Prea Sfinţitul 

Mitropolit Primat să ne binecu vin teze, şi-i vom urâ viaţă 

lungă şi glorioasă păstorie, spre înălţarea bisericii noastre. 

Iar pe d-voastră D-le Ministru, care ne-aţi făcut marea 

cinste de a veni printre noi, cinste care este răsplată a 

atâtor nedreptăţi, vă asigurăm oă „Societatea Ortodoxă Na

ţională a femeilor române4* merită să fie sprijinită, căci este 

închinată numai Ţării şi Bisericii, pe care dorim să le 

slujim deopotrivă cu oredinţă şi ne veţi găsi oricând, oriunde, 

gata la jertfă pentru Biserică, Neam, Patrie şi Tron.

Apoi a vorbit Păr. Popescu-Mălăeşti, resfrângându-şi 

cuvintele sale, într’o măsură oarecare, la cele spuse de 

Principesa Cantacuzino, anume spunând că păturile de 

sus, din societatea românească, n’au arătat clerului des

tulă preţuire, că, la anumite slujbe bisericeşti, l-au pri

mit pe la intrarea de din dos şi că trebuie schimbată 

atitudinea faţă de cler.

D. Popescu Tudor a arătat că Biserica îndeplineşte
i

o chemare socială de mâna întâia şi că ea trebuie să 

păşească a-şi afirma vitalitatea ei.

Şirul toasturilor a fost încheiat de I. P. S. Mitropolit 

Primat, după care acest ospăţ de frăţie s’a încheiat.

Discursul Principesei Al. Cantacuzino 
la deschiderea Congresului.

Prea Sfinţiţi P ărin ţi9

Sunt fericită că am prilejul şi cinstea, în numele Socie

tăţii ortodoxe a Femeilor române, să salut acest con

gres, menit să puie temelia unirii sufletelor în jurul Bise- 

rioii naţionale, ocrotitoarea neamului nostru.

Dnpă secole de lupte crâncene, de suferinţe şi de jertfe 

nemăsurate, graţie Sfinţiilor Voastre, purtători de credinţă 

nebiruită, s’a înfăptuit visul de veacuri al neamului. Astăzi 

ne rămâne însă a închega pentru vecie acest popor într’un 

mare şi puternic Stat unitar. Tot Bi seri oii noastre jorto- 

doxe naţionale şi Sfinţiilor Voastre revine această mare

sarcină de a da o nouă îndrumare vieţii noastre publice,
i

oare trece printr’o criză grea, a ridica pe oei buni, a osândi 

pe cei răi, a întemeia pe aceste plaiuri o viaţă nouă de 

dreptate, de adevăr, de oredinţă, a faoe apropierea sufle

tească între toţi fiii acestei ţări, ca să nu mai fim decât o 

turmă şi un păstor.

Atâtea chestiuni, de o importanţă oovârşitoare pentru 

însăşi dezvoltarea paşnică a Statului solicită atenţia Sfin

ţiilor Voastre. Astăzi, mai mult oa oricând, avem nevoie 

de cârmuire sufleteasoă. Haosul moral în care ne zbatem 

ameninţă să surpe până şi temelia Statului. Opera de re

facere a Ţării nu se poate face decât bizuindu-se pe încre- 

derea, pe munca, pe sforţarea unanimă a tuturor cetăţeni 

lor acestei ţări Biserica trebuie să fie pârghia puternică 

oare dă tuturor direcţia morală, fără de care nu poate fi 

mântuire.

Plutim în întunerec şi nu mai ştie nimeni ce este bine 

şi rău, ce este cinstit şi drept.

Dezlănţuirea patimilor, desfrâului, luxului fără rost nu 

mai cunosc margini, viaţa publică, v iaţa socială, viaţa fami-
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liară, toate sunt atinse în dezvoltarea lor firească şi nor- 

mală, toate clasele societăţii sunt otrăvite de un materia

lism acut, care înlătură orice ideal. Iar cei care mai simt 

nevoi sufleteşti aleargă către alţii, străini de legea noastră, 

numai pentru a căuta o licărire de scăpare în contra aces

tei atmosfere ucigătoare.

Niciodată Biserica n’a avut o chemare mai înaltă. Ea 

este astăzi pentru orice Român conştient singura putere 

către care toţi îşi îndreaptă privirile şi aşteaptă dela dânsa 

trezirea conştiinţelor şi strângerea sub scutul ei a aoelor 

buni, a acelor drepţi, a aoelor cinstiţi, pentru lupta sfântă
* •

de apărare a sufletului nostru.

Ceasul răspunderilor morale a sunat. 800000 de fiinţe 

nu au murit în deşart, ca noi să stăm la cumpănă pentru

a ne face datoria. Un popor de 14000000 aşteaptă o în

drumare, o viaţă noua care să aibă la temelie respectul 

celor sfinte şi care, în fine, să facă să domnească adevărul, 

dreptatea, ordinea.

Poporul aşteaptă să i se vorbească altă limbă, aşteaptă 

să vadă Biserica făcând parte integrantă din viaţa noastră,
I

apărând sufletele cu îndârjire, în contra acelora care caută

gres, au luat în discuţiune şi au formulat propuneri cu

privire la următoarele chestiuni ce privesc deopotrivă vii

torul Neamului şi al Biserioii.

1. Cu privire la: „Pozifiunea Bisericii Ortodoxe in

statul român*, au formulat propunerea: „Aliniatul II din 

noul proect de constituţie să fie redactat astfel: Religiunea

ortodoxă a Răsăritului, este religiunea dominantă a 

Stalului român; adică să rămână vechea redacţie a art. 

21 din Constituţia dela 1866w.

Această propunere a fost luată pe temeiul următoarelor 

adevăruri istorice:

a) Ideia de „dominantă** nu implică în sine stăpânirea 

celorlalte confesiuni, nici impietarea libertăţii conştiinţei. 

(La noi niciodată nu s’a împiedioat vre’un cult şi nici nu 

există urme de lupte confesionale religioase).

b) Biserica Ortodoxă este fătiritoarea statului român (statul 

român apare ortodox, trăeşte ortodox şi trebue a-şi păstra 

caracterul religios ortodox).

c) Biserica Ortodoxă a păstrat naţionalitatea, limba şi 

pământul românesc, prin literatură, artă şi îndemn la vitejie 

(şcoala era tinda bisericii, istoria se însăilează prin însem-

a le rătăci, dând sanoţi\ni pentru faptele rele şi răsplată nările din monastiri şi biserici, artă neîntrecută încă se

pentru cele bune, stimulând astfel energiile şi înălţând cu
getele. ?

Daoă Biserica nu se va dascătuşa singură de sub mreaja 

nenorocită a intereselor de partid şi de sub influenţa dăună

toare a politicianismului, pentru a rămâne stăpână strălu

citoare a sufletului nostru, atunci alte puteri se vor ridica 

şi vor stăpâni acest popor tânăr plin de avânt, care are 

nevoie urgentă de îndrumarea morală.

Dea Domnul ca acest congres să fie începutul marei 

mişoări de unire sufletească şi de întărire morală a popo

rului, iar Sfinţiile Voastre să fiţi streaja neadormită a conş

tiinţelor româneşti.

Societatea ortodoxă naţională a Femeîîbr vtymâne,

ireniw

si
v

ţind viu nevoia urgentă a refacerii morale, sa& în slujba 

Bisericii naţionale şi a Prea Sfinţiilor Voastre, pentru a 

ajuta la aoeastă operă de întărire a sufletelor.

Iată acum şi cristalizarea hotărârilor Congresului, 

aşa cum au fost ele expuse într’un mănunchiu care 

s’a înaintat tuturor deputaţilor:

Domnule Deputat,
\

Delegaţii preoţilor ortodoxi, din întreaga ţară, adunaţi 

în congres în zilele de 6, 7 şi 8 Februarie a. c. conduşi 

de faptul real, că membrii Bisericii sunt şi cetăţeni ai sta

tului, că a contribui la întărirea şi înflorirea Bisericii or

todoxe, creatoarea şi susţinătoarea Neamului nostru româ

nesc, prin ridicarea moralului clerului ortodox de pretutin

deni prin ascultarea, respectul şi cinstea cuvenită dată 

orânduirilor acestei Biserici, însemnează a ne întări şi a 

ajuta la propăşirea neamului ;

Ştiind că în lupta de propăşire, un stat trebue să se 

sprijinească şi să se folosească de tot binele şi puterea oe-i 

poate da orice instituţie proprie şi firească, şi Biserica Or

todoxă, fiind instituţia dela care Neamul românesc a avut 

atâta sprijin şi-1 poate avea şi In viitor spre bine şipro-

făcea în biserici, limba se menţine şi cultivă tot aci şi 

tot acolo în vreme de restrişte. Voevod, boer, popor şi 

ierarh, se roagă sprijinului dumnezeesc).

d) Ea este şi acum Biserica celor ce domină în acea

stă ţară.

2. Cu privire la: „Dreptul ei de a avea averi şi a le 

administrau au formulat propunerea : „Aliniatul 4 şi 5 

din art. 28 din noul proect de constituţieu să fie redactat 

astfel: „In tot Regatul României, Biserica Creştină Orto

doxă, va avea o organizaţie unitară autonomă, ou partici

parea tuturor elementelor ei constitutive: clerici şi 

iar aliniatul 5 astiel: „O lege specială va statomioi prin

cipiile fundamentale ale acestei organizaţii unitare autono~ 

me, precum şi modalitatea după care Biserica îşi va re- 

gulamenta, conduce şi administra prin organele sale proprii 

şi sub controlul statului, chestiunile sale religioase, cultu

rale, averile salef cum şi bunurile sale fundaţionale şi 

epitropeşti44.

Congresul mai cere, ca legea speoială de care vorbeşte, 

acest aliniat să se facă neîntârziat. In această lege, să se 

prevadă că:

„Organele administrative parohiale, episcopale, i 

litane şi monastireşti, au libertatea complectă de acţiune, 

în administrarea averii, fiind supuse controlului organelor 

superioare".

Această propunere o motivează astfel:

a) Dela apariţia ei—Biserioa Creştină a primit bunuri 

materiale, pe care le-a administrat liber,—în scopul acte

lor de umanitate şi filantropie. Se ştiu ajutoarele oe se dau 

în primele veacuri săracilor, din averea Biserioii; iar mai 

apoi Biserica Creştină dă fiinţă acelor instituţiuni şi aşe

zăminte de caritate publică, ce sunt o podoabă a Creştinis

mului şi cari, mai ales în ţara noastră, sunt o glorie şi un 

titlu de laudă pentru Neam şi biserică (spitalele, aşeză- 

mîntele de cultură, adăposturi pentru nevoiaşi, etc.)

b) Numai posedarea de averi a dat Biserioii noastre Or

itropo
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todoxe posibitatea a semăna nu numai pe pământul româ

nesc—dar şi aiurea în Răsărit—atâtea locaşuri măreţe de 

închinăoiune cu cari, cu drept, ne putem mândri, dar cari 

azi, din lipsa acestor averi cum şi a liberii întrebuinţări 

a averii ce au, sunt în ruină:

c) Averea şi libera administrare, dau Bisericii posibili

tatea formării literaturii religioase-morale, de cere se simte 

aoum atâta nevoie, punându-se pe calea aceasta o stavilă 

propagandelor streine, atât de păgubitoare, nu nnmai Bise

ricii, dar însăşi Neamului.

d) Numai o liberă administrare a bunurilor ei, cu un 

control din partea organelor superioare, constitue un ra

port echitabil şi fireso între Biserică şi Stat, evitându-se 

şi prilejul de umilire şi cel de abuz.

3. Cu privire la actul căsătoriei, a luat următoarea 

hotărâre:

„Art. 24 din noul proect de Constituţie, fost 22, să aibă 

următoarea redacţie:

„Actele statului civil, sunt de atribuţia autorităţii civile.

Binecuvântarea religioasă, care pentru căsătorie va fi obli

gatorie, trebue să preceadă totdeauna actelor stării civile, 

afară de cazurile, ce se vor prevedea prin anumită lege.

Aceasta pentru următoarele motive:

a) Nu se poate afirma de nimeni — în mod temeinic 

ca actul căsătoriei rezidă numai în oonsideraţiuni de drept 

civil, din potrivă şi de ordin spiritual. în toate timpurile 

păgâne şi oreştine căsătoria a fost privită sub amândouă 

părţile.

b) Obligativitatea benedicţiunei nu este un prejudiţiu pen

tru libertatea conştiinţei, dimpotrivă, o consfinţire sacră a 

acestei libertăţi a soţilor, înaintea perfectei libertăţi divine, 

căci nesiliţi de nimeni se însoţesc unul cu altul.

c) Consfinţirea căsătoriei, sub ambele forme religios*

civil— oferă statului garanţia unei familii trainice şi in

disolubile, căci ştiut este, oă numai stările sufleteşti pot fi 

stavilă desfrâului, decadenţei, imoralităţii şi desfacerii că

sătoriei.

Considerând căsătoria un simplu contract, şi durabilitatea

familiei este pusă pe aceiaş linie de netemeinicie, ca şi 

orice alt contraot, oeeace desigur nu convine nici statului 

şi ou atât mai mult Bisericii.

d) In însăşi statul nostru, în Basarabia şi Bucovina, 

ca şi în ţările ortodoxe, Greoia, Bulgaria şi Serbia, căsă

toria religioasă este obligatorie şi precede actului civil; iar 

Musulmanilor din Dobrogea— respeotându-se prescripţiunile 

religioase musulmane— s’a încuviinţat aceiaş procedeu. Cu 

cât mai mult s’ar cuveni a se respeota şi religiunei creştine— 

Bisericii ortodoxe dominantă în Stat — prescripţiunea reli

gioasă a a benedicţiunei celor ce se însoţesc.

4. Cu pririre la repaosul Duminical, congresul propune:

„Dată fiind importanţa educaţiunei religioase — morale 

a poporului — Duminica să fie zi de complectă odihnă. Vor 

fi închise toate magazinele, cârciumile, oboarele, bâlciurile 

(iarmaroacele) primăriile rurale, etc.“ Aceasta pentru urmă

toarele temeiuri:

a) Doctrina creştină are ca zi de odihnă Duminica.

b) Nerespectarea repausului duminical, nedreptăţeşte cla

sa muncitoare, răpindu-ise dreptul sfânt la o zi de repaos

pentru reconfortare sufletească şi trupească. Răpeşte insti- 

tuţiunilor educative un prilej de răspândire a culturei şi 

educaţiei în masa poporului.

c) Nerespectarea Duminicei, face să se depărteze popo

rul de Biserică, dând numeroase ocaziuni, ba chiar ajutând, 

la lăţirea viţiilor şi destrăbălării morale, care ruinează ori

ce neam.

5. Cu privire la învăţământul religios, propun:

„Să fie predat, în toate şcoalele statului, primar, secun

dar şi speoial, de către preoţi, în cel puţin câte două ore 

ţ>e săptămână şi în toate clasele.

[anualele de învăţământ şi programele analitice să fie 

căzute şi acomodate noilor p^ncipii pedagogiceu.

Aceasta pentru motivele următoare: 

a) Educaţiunea religioasă-moralâ a tineretului — nădej-

nu se poate realiza, fără princi-âine

I

dea noastră de i 

piile religioase creştine şi în afară de Biserică, singura 

depozitară a doctrinei creştine şi singura deprinsă a mânui 

cu succes, acest material de creştere.

b) Prin învăţământul religios moral numai, se poate în

lătura contagiunea imoralităţii şi desfrâului, ce activează 

în mod deosebit în tinerime.

c) Numai intensificarea acestui învăţământ şi alcătuirea 

manualelor şi programelor analitice, după principiile noi 

pedagogice, vor schimba acest învăţământ dintr’un bagaj de 

cunoştinţe, într’un isvor viu de viaţă virtuoasă publică şi 

privată.

6. îmbunătăţirea stării materiale a clerului, din care fug, 

de sărăcie, cele mai bune forţe.

D om nu le  D epu ta t,

Preoţi mea, conştientă că cererile ei sunt spre binele Nea

mului românesc şi Bisericii, este încredinţată oă Domnia 

Voastră, veţi susţine şi apără toate hotărârile arătate mai sus.

Tot odată, Vă aduce la cunoştinţă, că prin lupta şi mun

ca depusă— pe nesimţite şi în decursul vremii în mijlocul 

poporului— ideile acestea sunt ale lui şi de ele leagă 

bucuria şi nădejdea unor vremi mai bune.

Socotim, că Domnia Voastră, ca reprezentant al popo

rului ortodox, voiţi să-i clădiţi viitorul pe temelii tari şi 

Vă veţi grăbi să dovediţi aceasta, cu prilejul ce Vi se oferă, 

acum prin votarea bugetului şi modificarea constituţiei, un

de hotărârile acestea se pot realiza.

In numele Congresului,

Preot Dr. I. Popescu-Mălăeşii-Preşedinte (Vechiul

regat)

Preot Prof. Cotlarciic (Bucovina)

Preot I. Ştefanuţ (Ardeal)

Preot Ec. Andronic (Basarabia)

Secretar, Pr. C. D iaconescu

Patronul Seminariului Central

Seminariul Central din Bucureşti şi-a serbat patronul 

în ziua de Sfinţii Trei Ierarhi (30 Ianuarie— 12 Febr.) 

prin frumoasa ceremonie care se face în toţi anii.

După slujba din paraclisul şcoalei, săvârşită de P. S. 

Episcop Vartolomei, iar predica fiind ţinută de şcolarul 

Apostu din cl. VIII, toţi oaspeţii au trecut în sala de
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serbări. Erau de faţă I. P. S. Arhiepiscop GURIE al Ba

sarabiei, VARTOLOMEI al Râmnicului, VISARION al 

Argeşului, d. C. Banu, ministrul cultelor, St. Brădiş- 

teanu, director general al cultelor, profesorii de uni

versitate I. Popescu-Mălăeşti, S. Mehedinţi, Drag. De- 

metrescu, directorul Seminarului Nifon Păr. Econ. Ilie 

Teodorescu, profesorii seminarului şi alt numeros pu

blic. Elevii şcoalei au cântat un imn, apoi Păr. Econ. 

P. Romanescu, directorul seminarului, a luat cuvântul, 

arătând însemnătatea serbării şi înviorarea pe c ĵje o 

revarsă în inimi întâlnirea la o zi atât de frumoasă. 

După aceia a dat cuvântul profesorului C. Papacostea, 

care şi-a dezvoltat conferinţa sa despre datoriile sufle

teşti ale ceasului de faţă, când Românii trebuie să-şi 

încordeze t6ate puterile lor, pentru a păstra şi a duce 

la înflorire tot ce s’a câştigat prin război.

Apoi iar au urmat Cântece de cor, rostiri de bucăţi 

literare şi jocuri din partea şcolarilor.

Incheindu-se aceasta, şcolarii au trecut la masa lor, 

iar oaspeţii au trecut la masa gătită în sala bibliotecii. 

Aci, în mijlocul veseliei hrănite de ospăţul îmbelşugat, 

spre sfârşitul mesei, înalt Prea Sfinţitul GURIE a luat 

cuvântul şi şi-a spus mulţămirea de a fi putut lua parte 

la o serbare atât de înălţătoare şi a închinat pentru
<

• M. S. Regele. Păr. Director a mulţămit celor de faţă 

pentru dragostea arătată şcoalei de a fi venit la serba

rea ei şi a închinat pentru I. P. S. Mitropolit Primat 

şi pentru d. Ministru al cultelor. D. Ministru, apoi, a 

rostit o cuvântare mult gustată, arătând rolul credinţei 

în viaţa unui popor, însemnătatea şcoalelor bisericeşti 

şi a închinat pentru bunul mers al Seminarului Cen

tral, cu profesorii şi şcolarii săi. Din partea profesori

lor, a vorbit d. Gârboviceanu, ca cel mai vechiu mem

bru al corpului didactic seminarial. De oarece însă 

mulţi oaspeţi erau membri ai Senatului şi se grăbeau 

să ia parte la şedinţe, ospăţul propriu zis s’a încheiat 

mai grabnic decât de obicei. Cu toate acestea veselia 

a continuat prin rămânerea celor care nu aveau grabă 

şi care au continuat a grăi în legătură cu interesele 

şcoalelor bisericeşti şi ale Bisericii. în această a doua 

parte, a vorbit Profesorul S. Mehedinţi, fostul ministru 

al cultelor, care a spus cuvinte mişcate.

Serbarea s’a încheiat prin impresiunile vii şi plăcute 

lăsate în amintirea tuturor.

Arhim . SC R IB A N

Religiozitatea în Basarabia

In cronica n-rului pe Oct. 1922 am vorbit de articolele 

D-rului Duscian, care tratează despre starea religioasă 

a moldovenilor din Basarabia. Declarând acele arti

cole foarte însemnate şi de trebuinţă a le avea undeva 

strânse ca documente, am spus că le vom reproduce 

aici. Neavând destul spaţiu în nr. acela, am făgăduit 

să le reproducem în numerele care urmează. Facem 

aceasta acum, dând şi restul de 2 articole, pe lângă 

cel din nr. de atunci.

Autonomismnl bisericei t a r a t e ?
Rolul preotului basarabean în viaţa naţională a Ba

sarabiei. — Preoţimea şi statul român — Câteva fi

guri interesante

Atitudinea multora din vechiul Regat faţă de preo

ţimea basarabeană a avut efectul să provoace nemul

ţumirea acestora şi indirect şi a populaţiei moldoveneşti. 

Căci nu trebue să se uite un lucru : că populaţia ru

rală e strâns legată de preoţime; şi apoi cine altul, 

dacă nu preotul moldovean a conservat limba moldo

venească în B a s a r a b i a ?  Slujba bisericească nu se 

făcea e drept toată în moldoveneşte sub ruşi, dar mai 

în toate bisericile moldoveneşti se citea şi moldoveneşte 

şi se cânta moldoveneşte, dar mai ales se vorbea cu 

preotul numai moldoveneşte.

Căci din 1100 de preoţi câţi sunt în Basarabia, o 

mie şi ceva sunt moldoveni din tată în fiu, toţi grăesc 

moldoveneşte şi mulţi s’au arătat moldoveni cu sufletul 

şi' cu cugetul sub ruşi. Duceţi-vă, spre pildă, la bi

serica din satul Malcoci, clădită în 1913 sub ruşi, şi 

veţi vedea pe pereţii bisericei inscripţiile în moldove

neşte. Duceţi-vă la biserica mânăstirei Suruceni şi veţi 

vedea toată zugrăveala aidomă ca a Mitropoliei din 

Iaşi; duceţi-vă în toate bisericile şi veţi găsi cărţi * bi

sericeşti româneşti. Nu voi uita nici o dată pe preotul 

din satul Bisericani, astăzi protoereu la Bălţi. Era prin 

1906 — şasesprezece ani şi ceva în urmă, — eram 

medic la Zemstva din Bălţi şi treceam deseori prin 

Bisericani. După slujba bisericească preotul acesta eşa 

în ograda bisericei, se aşeza pe nişte bârne aduse 

pentru reparaţia bisericei şi aci le citea parohienilor 

săi din cărţi româneşti. Preotul era abonat la „Albina“ 

şi gazeta Săteanului din Regat: avea cărţi româneşti

populare.

Şi ca preotul din Bisericani au fost mulţi preoţi.

Dar biserica basarabeană a avut atâtea alte 'figuri 

frumoase. Episcopul Gurie pentru sentimentele sale 

româneşti a fost surghiunit din Basarabia. Şi Sf. sale 

se datoreşte, cum şi unei întregi pleiade de preoţi 

moldoveni, cea dintâi tipografie moldovenească, cele 

dintâi cărţi bisericeşti moldoveneşti şi întâia revistă 

românească Lum inăto ru l în Basarabia rusească. Dar 

ce figură frumoasă în românismul ei este aceea a 

Episcopului Dionisie. O amintire plăcută mă leagă de 

sfinţia sa pe care doresc s’o împrospătez ca s’o ştie şi 

alţii In toamna anului 1908 colindam prin monastirile 

basarabene, când într’o seară m’am oprit la monasti- 

rea Suruceni unde episcopul Dionisie era arhimandrit 

pe atunci.

M’a primit cu dragoste, pentru că veneam din Regat

şi mi-a vorbit mult de nevoile pe care le întâmpină cu

oblăduirea rusească în ce priveşte învăţătura limbei

moldoveneşti a călugărilor şi a slujitorilor monăstirei

sale. Dar nu despera. Avea o şcoală moldovenească

pe lângă monăstire şi mi-a spus aceste cuvinte pro
fetice :

— Mă căznesc să-i învăţ pe fra ţii mei a ceti şi

5
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serie româneşte. Ei suni oameni de 30—40 de ani şi 

deci vor putea încă fe atât să mai trăiască şi să 

înveţe şi pe alţii limba strămoşilor lor. Şi afoi eu 

nădăjduesc că vor veni vremuri când vor învăţa cu 

toţi în Basarabia în limba strămoşească.

Cuvintele episcopului s’au împlinit. In Basarabia nu

se mai învaţă astăzi pe ascuns, prin monastiri, limba

romaneasca, ci se 

tului.

învaţă în şcolile oficiale ale sta-

Şi îmi mai aduc aminte că vorbindu-mi de biserica 

românească, de rolul ei în viitor arhimandritul Dionisie, 

mi-a spus pe de rost tot discursul pronunţat de Regele 

Carol la sfinţirea Mitropoliei din Iaşi şi în care mo

nahul Moldovan vedea adevăratul testament al cre

dinţei bisericei româneşti.

Impresionat de ce văzusem la Suruceni am publicat 

în ziarul Ordinea, unde eram pe atunci redactor, 

impresiile mele din Basarabia şi ele sunt şi azi pentru 

cine ar vrea să le citească, mărturie a celor spuse şi 

constituesc un certificat de românismul aceluia în care 

astăzi mulţi din vechiul Regat în Basarabia se îndoesc

să denunţe pe câţi-va ţărani din satul lui ca bolşevici, 

a fost târât prin tot satul ca să fie întâiu supus unui 

simulacru de execuţie şi apoi graţiat pentru „ca să 

ştii pofo că nu vrem să ne murdărim mâinele cu 

sângele tău de câine(<. Şi ştiu că preotul acesta a 

interzis, după isprava aceasta, în casa lui, să se mai 

vorbească moldoveneşte, şi ştiu că a dat poruncă co

piilor lui să se ardă toate cărţile româneşti pe care 

clandestin timp de zece ani le-au trecut de peste 

— atât * l’a impresionat nedreptatea care i s’aPrut.
făcut de acei pe care îi iubise.

Şi se ştiu multe lucruri de aceste. Ele sunt oribile

nu atât prin faptul lor, cât prin efectul lor, mai ales,
/

când se ia în vedere că s’au îndreptat asupra unor 

oameni cari au fost străjerii limbei şi credinţei stră

moşeşti într’o ţară asuprită şi care astăzi sunt mal

trataţi de acei cari se intitulează liberatorii lor.

A utonom ism ul bisericei basarabene?

Se vorbeşte mult şi de autonomismul bisericei ba

sarabene. Nu e vorba de nici un fel de autonomism\ 

Dar când preoţii basarabeni văd uneori că reprezen

tanţii statului legal au aşa de puţin respect pentru 

biserică şi slujitorii ei, când au aflat starea precară şi 

mizerabilă a preoţimei din Regat, când văd că situaţia 

lor este relativ bună faţă de a acelora din Regat, bine 

înţeles că ei nu voiesc prin o unificare silită să se 

găsească într’o situaţie mai rea de cât se găsesc astăzi. 

In aceasta constă autonomismul lor.

Preoţimea basarabeană s’a bucurat sub regimul ru

sesc de multe avantagii, statul rusesc punea mare 

reazem şi credinţă în slujitorii bisericei: bisericile erau 

înzestrate cu pământ; preoţii aveau locuinţe frumoase, 

erau socotiţi şi cinstiţi şi primiţi în toate casele, cu 

respect şi la locul întâiu. Mulţumită situaţiei lor ma

teriale bune, ei au putut şă’şi formeze un fond material 

comun, cu care întreţin, şcoli, licee, seminarii pentru 

fetele şi băieţii lor; preoţimea basarabeană are un 

palat din cele mai frumoase din Chişinău, un hotel, 

o tipografie, o fabrică de lumânări, un atelier de 

zugrăvit icoane, câteva vii, păduri etc.
r

Averea aceasta îi creiază bisericei din Basarabia o 

situaţie independentă de stat şi aceasta nu convine 

multor reprezentanţi ai lui.

Că situaţia preoţimei din Basarabia este demnă de 

invidiat, se poate vedea din cuvintele spuse de Mitro

politul Primat Miron, cu ocazia vizitei făcute la Chi

şinău şi care, mulţumind pentru tot ce i s’a arătat în 

Chişinău, a exclamat:

„ Aşi dori ca în cinci zeci de ani să ajungă şi 

preoţimea din vechiul Regat acolo unde a ajuns acea 

din Basarabia11.

Ei bine, încăpăţânarea preoţimei basarabene de a nu 

renunţa ia binele pe care’1 posedă, e socotit de auto- 

nomism.

E o greşală. Şi trebuie îndreptată. Biserica din Ba- 

copiii în limba românească, pe unii i-a-trimis încă sub sarabia trebuie respectată şi preoţimea de acolo trebuie

ruşi la Iaşi la Universitate şi care, pentrucă n’a vrut încurajată şi susţinută— căci este singura care în

şi văd pe episcopul Dionisie un duşman al României.

O bănu ia lă  nefondată
%

Dar, nu numai în Sf. Sa Dionisie, ci în tot clerul 

basarabean, mulţi din Regat au o adevărată bănuială. 

Şi ea este nedreaptă şi nefundată. Preoţimea basara

beană a avut motive să fie nemulţumită de atitudinea 

pe cari au avut-o cei veniţi din vechiul Regat cu ea.

Pe lângă nerespectarea lucrurilor sfinte din partea 

celor din Regat, al căror slujitori erau preoţii basarabeni, 

nerespectare care îi durea şi îi punea într’o situaţie 

grea, căci de unde ei vorbiseră paroheniior lor că 

românii de peste Prut sunt fraţii lor, acum, văzându-i 

pe aceştia înjurând cele sfinte, necinstind biserica şi 

pe slujitorii ei înjosind deseori demnitatea preotului, 

se găseau în contrazicere cu ceea ce vorbiseră în 

trecut şi nu ştiau ce răspunde ţăranilor basarabeni

când aceştia întrebau:

Bine, părinte, dar aceştia de peste Prut suduesc 

de Biserică, de Hristos, de Evanghelie, şi bat pe preot, 

şi dumneata ziceai că’s de o lege cu noi?

A buzuri adm in istrative

Dar ceiace a fost mai grav că,—în multe dăţi, pentru 

pretexte ridicule, preoţii au fost maltrataţi. Nu este 

locui şi vremea să desvăluim răul cari sângerează încă, 

dar sunt cunoscute multe, foarte multe cazuri,—când 

preoţii au fost bătuţi în faţa întregului sat, sub pretext, 

de a fi găzduit bolşevici, ori că au ascuns literatură 

bolşevică în 'casele lor. Au fost cazuri şi mai mizera

bile: preoţi bătuţi, pentru că n’au lăsat în magaziile 

lor pline cu produse să fie adăpostiţi cai; preoţi la 

cari li s’au golit butoaiele cu vin pentru ca să se caute 

dacă nu au ascunse în ele bombe cu dinamită.

Ştiu cazul unui bun preot moldovan, care’şi educase
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decursul unui veac a păstrat ceia ce este moldovenesc 

în Basarabia şi cu ceia ce se poate dovedi astăzi, pe 

lângă multe altele, că Basarabia a fost o parte din 

Moldova.

Dar despre sentimentele religioase ale basarabenilor 

şi conflictul lor cu nereligiositatea celor din Regat, s’ar 

mai putea scrie.

OMceinrile Tecii din BasaraMa nerespectate
— Nu se respectă obiceiurile vechi din Basarabia.

— Un nou izvor de nemulţumiri—

„Nereligiositatea" celor din vechiul Regat nu s’a ma

nifestat întâia oară faţă de basarabeni şi numai de 

când au venit în contact cu basarabeni. Această ne- 

religiosîtate i-a izbit pe unii din basarabeni şi mai 

nainte şi i-a făcut să se mire de această neexplicabilâ 

atitudine nu numai a particularilor, dar, şi a oficiilor 

ţărei faţă de orice idee religioasă.

Aşa, se poate că mulţi din vechiul regat nu ştiu'de 

un fapt foarte caracteristic şi doveditor a ceea ce am 

spus şi în celelalte articole, că românii din vechiul re

gat nu prea au sentimente religioase şi nu dau mare 

importanţă acestor sentimente. Iată acest fapt Bunul 

basarabean şi om de bine d. Vasile Stroescu fiind în 

România, acum aproape douăzeci de ani, a fost rău 

impresionat nevăzând la Bucureşti o biserică în stil 

mare, un fel de catedrală, de Sobor, care ar' simbo

liza biserica tuturor românilor şi la care ar veni să se 

roage români din toate unghiurile; d. Stroescu cre

zând că statul e sărac şi nu poate de la el porni con

strucţia unui atare sfânt locaş, a donat suma de 200.000 

de lei care trebuia să fie pusă în fruntea unei liste de 

subscriţie publică. Pe cât ştiu, afară de altă româncă, 

care locuia la Viena şi care a subscris vr’o 2000 de 

fiorini, nimeni n’a mai continuat subscripţia şi nici 

statul n’a subscris cu ceva.

Şi d. Stroescu subscriind cei 200.000 lei, a crezut că 

propunerea lui va fi primită cu entuziasm, dar a tre

buit să constate cât de puţin ideia unei uniri prin Bi

serică a tuturor românilor era pe atunci răspândită, 

când o altă idee de unire era imposibilă de realizat.

Am amintit de faptul acesta ca s’arăt şi lipsa de re- 

ligiositate a celor din vechiul regat şi religiositatea ba

sarabenilor chiar printre boerii ei.

De altfel miile de biserici, clădite şi întreţinute de 

boeri şi cari se ascund în toate satele şi oraşele din 

tot cuprinsul Moldovei şi de dincoace şi de dincolo de 

Prut au dovedit religiositatea în trecut a boerilor mol

doveni. Dacă civilizaţia şi progresul rău înţeles în ve

chiul regat, a făcut ca civilizaţia aceasta să dispară în 

vechiul regat, ea a rămas în Basarabia şi este un pu

ternic simţimânt al ţărănimei şi boerimei de acolo. Se 

n-elege că lipsa lui între români, din vechiul regat şi 

rrezenţa lui între basarabeni a făcut ca conîlictul să 

-ee o formă aspră şi să producă nemulţumiri între ba- 

s&rabeni când amândouă elementele s’au întâlnit la un

J * C .

Alături de sentimentul religios rămas intact în basa

rabeni, au rămas în ei neatinse de vremuri şi dat> 

nele, obiceiurile, simţimântul de respect şi stima pen

tru cei mai în vârstă în satele lor, datini şi simţiminte 

cari de asemeni au dispărut cu progresul şi civiliza

ţia României, dintre românii din regat. Şi au dispăru: 

probabil din cauză că n’a fost îngrijit şi respectat nici 

sentimentul religios care întreţine şi alimentează cele

lalte datini şi simţimânte, căci el este ordinatorul idee1 
de datorie a omului faţă de ait om.

Titlurile de nobleţă sub regimul rus0
Ruşii, cari aveau împărţită populaţia ţării lor după 

categorii sociale, bine înţeles au întreţinut aceste sen

timente de respect al unei categorii faţă de alta. Aşa 

în Basarabia, s’au respectat titlurile nobiliare chiar la 

ţărani. Răzeşii şi mazilii erau socotiţi ca nobili scă

pătaţi. Dar în fiecare sat oamenii în vârstă şi de neam 

vechi, erau cinstiţi cu ,deosebire de autorităţile ruse. E
*

interesant să mergi în zilele de sărbătoare în satele 

de răzeşi şi de mazili în Basarabia, ca să vezi aceste 

urme de tradiţiuni bătrâneşti. Aşa, este obiceiul ca cei 

tineri să sărute mâna celor bătrâni şi îi vezi unul după 

altul cum se apleacă la mâna care e întinsă cu încre

dere şi demnitate. Dar chiar ĉ acă un tânăr întâlneşte 

prin uliţele satului pe un bătrân, el merge de-i sărută 

mâna.

Un prieten medic, băiat de ţăran, îmi spunea că de 

şi terminase facultatea, totuşi când venea în sat şi în

tâlnea pe un bătrân, se ducea de îi săruta mâna, atât 

era acest obicei înrădăcinat.

Fiecare sat moldovenesc avea un bătrân deşemna: 

şi de vârstă şi de titlurile lui nobiliare — ca şef al sa

tului— în satele de mazili erau aşa zişi căpitani de 

mazili cari păstreaza cu sfinţenie şi acum documente 

doveditoare a nobilimei lor de pe timpul domnilor 

Moldovei — aceşti bătrâni sau fruntaşi erau conducă

torii satelor de fapt.

Ruşii îi respectau. Autorităţile administrative le dau 

o deosebită însemnătate : Când venea gubernatorul, el 

descindea în casa lor şi le da toate onorurile cuvenite.

Un astfel de ţaran era tratat cu totul altfel şi orice 

insultă adusă lui se resfrângea asupra întregului sat.

In vechiul Regat toate aceste diferenţe s’au nivela: 

prin constituţionalismul nostru. Ţăranul cel mai chia

bur, de multe ori cârciumarul din sat şi electorul vre

unui partid politic, este dese ori şi figura cea mai sus

pectă din sat. Când autorităţile au nevoie de infor

maţii, dovezi, cercetări, ele se adresează întâiu acestuia, 

şi dese ori cu el se începe instrucţia care, spre ruşinea 

obiceiurilor noastre, se începe cu bătaia.

Se înţelege că, transportate aceste obiceiuri în Basa

rabia, ele au produs o impresie oribilă printre ţărani. 

Nu odată autorităţile noastre administrative sau mili

tare intrând într’un sat, au cerut să li se dee „omul 

cel mai de seamă“ din sat care trebuia să le dee ex

plicaţiile necesare, relativ la vr’o urmărire, la rechizi-

ţiile necesare, etc. Şi necunoscându-se situaţia din Ba
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sarabia, însemnătatea pe care o are în viaţa satului

„omul mai de seamă", s’a întâmplat nu odată, ca „o- 

mul acesta să fie insultat, bătut, târât prin închisori, 

deseori pentru ca să vorbească ceia ce nu ştia. Umi

lirea lu i^ ’a resfrânt bine înţeles asupra întregului sat!

Să se respecte tradiţiile

Pe lângă nemulţumirea pe care a produs’o această 

înjosire a omului fruntaş în sat, ca şi întrebuinţarea 

deasă a înjurăturilor de lucruri sfinte, ea are un e- 

fect demoralizator şi anarhic. E de ajuns că odată să 

fie batjocorit un idol de cineva, pentru ca a doua zi 

să se găsească şi alţii ca să scuipe în el. Şi,nu ştim 

dacă statul român are nevoie ca tradiţiile acestea să 

dispară din viaţa poporului basarabean şi dacă mi e 

mai util ca ele să devie iar un obicei în toată ţara.

Căci până şi bolşevicii după un an de încercare de 

a conduce Rusia cu principiul colectiv, au trebuit sa
*

recunoască că principiul individual, adică al unui şef, 

al unui conducător, e mai bun şi l-au introdus în toate 

organizaţiile colective.

De aceia ar trebui ca toţi acei cari vin din Basara

bia să nu uite şi acest fapt şi să respecte tradiţiile a- 

cestei provincii cari au făcut-o să’şi păstreze caracte

rul ei naţional cum trebuie să respecte sentimentul re

ligios al moldovenilor. Căci dacă n’ar fi fost aceste 

tradiţii şi religia, s’ar fi risipit de mult sufletul moldo

venesc în Basarabia. A. S.

Apelul A • S. R. Principesei moştenitoare, Elena,

De pe ţărmul Mediteranei, din Palermo, unde Moşte

nitoarea tronului României era chemată să-şi împliniască 

o pioasă şi tristă datorie, aceea de a asista la ceremonia 

funebră a tatălui său, fostul Rege al Greciei, Constantin, 

de acolo de departe şi în clipe atât de apăsătoare, 

Alteţa Sa Regală s’a gândit, cu sufletu-i de mamă 

gingaşă, la durerea atâtor mame românce, care-şi pierd 

odraslele în cea mai fragedă vârstă, a cumpănit cu 

mintea Sa luminată paguba ce are noua Sa patrie pe

urma stingerii din viaţă a circa 150.000 de copii pe

an şi a adresat un mişcător apel către toţi fiii nea
mului românesc ca să-I dea mână de ajutor pentru a

scăpa viaţa copilaşilor cari mor cu zile.

E cea dintâi chemare pe care Alteţa Sa o face către 

poporul român, pe care-1 va călăuzi într’o zi ca Suverană 

şi nu ne îndoim că va avea efectul dorit. Urăm Prin

cipesei scumpe inimii tuturor românilor să-I ajute 

Dumnezeu să scape din ghiarele morţii pe toate tinerele 

vlăstare româneşti, ca nici o mână să nu mai fie în

doliată după micuţul ei, iar Patria mamă să jubileze 

văzând cum se măresc şi învârtoşiază fragedele ei 

mlădiţe. v

Iată şi texhil frumosului apel:

„Mă adresez întâia oară poporului nostru, cu dragoste 

de el, cu setos suflet de jertfa şi cu vie grije pentru 

pacea, sănătatea şi mântuirea lui.

Mă adresez acum de-abia pentru că m’am silit sin
gură, să pătrund şi să desluşesc bine cari sunt păsurile

şi nevoile lui.

Vreau din ceasul acesta, luând pildă dela vrednicele 

şi milostivele Domniţe din trecut, dela Toţi câţi s’au 

ostenit şi se ostenesc pentru viaţa şi izbăvirea popo

rului şi în deosebi dela Aceia care este astăzi Icoana 

noastră a tuturor, Maria, Doamnă şi Regină a României, 

să sprijin şi să lupt pentru tot ce ajută la înlăturarea 

suferinţii celor mulţi.

De când trăeşte în inima mea, inima nobilă şi dă- 

ruitoare a acestui popor, gândurile lui sunt gândurile 

mele, lupta lui e lupta mea, aspiraţiile Iul sunt năzuin

ţele şi temeiul întregului meu suflet.

Cu nespusă durere am văzut că cel mai greu pas al 

nostru este copilul, că pierderea noastră cea mai mare 

e viaţa lor, e rărirea populaţiei prin ei.

Aceia ce clădeşte un Stat şi-i dă putere şi durată e 

populaţia lui, e desimea oamenilor, e sănătatea lor. 

Pentru aceasta, toate silinţele noastre, tot avântul* sufle

telor culturale, toată trudirea celor ce călăuzesc şi în

vaţă trebue să ducă la sporirea şi întărirea elementului 

nostru de baştină.

Răsboiul a rărit şi a slăbit populaţia. Boalele cosesc 

fără milă. Sărăcia de după răsboi le întinde mereu; 

nici buruiana nu cotropeşte aşa de iute ţarina nelu

crată. Oftica înfloreşte, iar mortalitatea copiilor creşte 

înspăimântând gândul. O statistică arată câ în vechiul 

regat mor în fiecare an .peste 150.000 de copii; un 

răsboi nu nimiceşte mai mult de cât molimile lor şi 

neştiinţa celor ce i-a născut. Trei sferturi din morţii 

noştri sunt copii. Toţi aproape pier cu zile. Nimeni 

nu-i ştie, nimeni nu-i vede. Mamele sunt istovite de 

muncă, pentru că ele duc toată povara şi apăsarea 

vieţii.

E adevărat că ţara noastră a fost în fruntea tuturor 

cu naşterile copiilor, dar tot în frunte suntem astăzi 

cu moralitatea lor.

Trebue deci, cu orice preţ, cu orice sacrificiu şitru- 

dire, să păstrăm şi să chivernisim viaţa copiilor. Această 

viaţă e marea zestre a României, şi către ea se duce 

întâiul meu gând de jertfă şi de muncă.

Drept aceia, doresc să ridic în capitala Ţării un mare 
spital pentru căutarea şi vindecarea copiilor, ori de unde 
ar veni şi ori cui ar fi.

Doresc apoi să leg de acest aşezământ o şcoală prac
tică de infirmerie şi să înfiinţez cât mai multe echipe 
ambulante pentru asistenţa sanitară la ţară.

Sunt trei opere de osteneală şi de nesupuse jertfe 
băneşti.

Eu aduc ofrandă grija, nepregetarea şi dinarul meu, 
dar fac un călduros apel şi către Ţară, către toţi câţi 
au şi pot să ajute. Mă gândesc la cât pot să facă 
neobositele noastre Doamne, Preoţii în biserică şi în 
activitatea lor misionară, Învăţătorii, Ofiţerii, Şefii auto
rităţilor administrative şi Poporul însuşi, din dărnicia 
şi mila lui firească.

E întâia mea rugăminte către Ţară şi o fac din suflet 
pentru sufletul ei, pentru copiii noştri, ai tuturora.

Fiecare ofrandă, mare sau mică, o socotesc ca o 
putere cerească pentru păstrarea vieţii unui copil*.

ELENA
Principesă Moştenitoare a Tronului României.

Din Palermo, 1923. I. MIJl.
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Mulţămirile aduse Primatului Angliei 
pentru sprijinirea Patriarhului din Con

stantinopol.

Ne aducem aminte cu ce simt de amărăciune am 

primit vestea telegramelor că Turcii cer alungarea 

Patriarhului ecumenic din oraşul în care înalt Prea 

Sf. Sa se află cu mai mult de 1000 de ani înainte de 

venirea sălbatecă a Turcilor. Şi tot aşa, cu mare mul- 

ţămire am aflat apoi că Turcii au trebuit să dea în

dărăt, faţă de împotrivirea Europei şi Americei. Dar 

dacă puterile politice s’au mişcat, este că înşişi Capii 

creştinătăţii le-au îmboldit să facă aceasta. In această 

privinţă, revista americană Federal Council Bulletin 

(New-York, Dec. 1922— Ian. 1923) ne aduce ştirea că 

organizaţiunile bisericeşti americane au mijlocit îndată 

la ambasadorul american Child de pe lângă confe- 

renţa din Lausanne, pentru sprijinirea Patriarhului 

din Constantinopol, şi că cuvintele ambasadorului au 

găsit răsunet în conferenţă.

Din Anglia, Primatul Bisericii anglicane a interve

nit cu hotărâre la Lordul Curzon la Lausanne, pentru

apărarea Patriarhului din Constantinopol. Se ştie, pe 

de altă parte, ce a făcut şi Primatul nostru D. D. 

Dr. M IRO N  cu acest prilej şi mulţămirile pe care 

le-a primit dela Patriarhul din Constantinopol, des

pre care am scris în nr. din Fevr. 1923 al acestei 

reviste. De data aceasta, să tipărim şi mulţămirile 

trimese Primatului Angliei de către feluriţii Capi ai

Bisericii răsăritene.

1 . Dela Patriarhul d in Constantinopol :

Din Lausanne ne vine vestea că cererea pentru alunga

rea Patriarhatului Ecumenic a fost înlăturată. Mulţămind 

lui Dumnezeu, izvorul a tot binele, în acelaş timp mărtu

risim datoria de recunoştinţă pe care o avem către înalt 

Prea Sfinţia Voastră, pentru ajutorul pe care ni l-a ţi dat 

in apărarea dreptăţii. Primiţi caldele noastre mulţămiri.

Patriarhul MELETIE.

2. Dela Sf. Sinod al Greciei.

Sf. Sinod al Biserioii greceşti, luând ounoştinţă, ou adân- 

:ă mulţămire, despre silinţele înalt Prea Sfinţiei Voastre 

în folosul drepturilor neşterse ale Patriarhalului ecumenic, 

vă roagă să primiţi mărturisirea oea mai inimoasă a mul- 

ţimirii sale, cum şi dorinţelele sale frăţeşti ca să puteţi 

ince înainte lucrarea hotărâtă şi fericită pentru păstrarea 

Tronului ecumenic în aşezarea Ini de veacuri. Sf. Sinod se 

roagă Celui Atotputernio de a sprijini silinţele Înalt Prea 

Sfinţiei Voastre în folosul Sfintei Biserioi.

Sf. Sinod al Greciei, Atena.

3. Dela P îfîSarhul Alexandriei.

In această clipă de cumplită neliniştite, luptând în mij- 

j : « l  unor mari primejdii, Biserica Răsăritului are o mân- 

riiere dumnezeiască în dragostea înalt Prea Sfinţiei Voastre,

*  mai cu seamă în caldele voastre silinţe pentru scăparea

soaunului apostolic al Constantinopolului, expus acum la 

prigonirile celui rău.

Scaunul apostolic al Alexandriei vă exprimă nemărginita 

sa mulţămire, rugând pe Dumnezeu pentru sănătatea şi fe

ricirea voastră şi pentru nobila naţiune a Marei Britanii.

Patriarhul Foile.

4. Dela Pairiarhu l Ierusalim ului.

Multe mulţămiri pentru marele interes arătat către Pa

triarhatul ecumenic.

Pairiarhul Dam ian.

Dela Arhiepiscopul C iprulu i.

Adânc mişcaţi, urmărim cu creştinii Ciprului nobilul şi 

vigurosul sprijin pe care înalt Prea Sf. Voastră îl daţi 

drepturilor inviolabile ale Patriarhatului ecumenic şi vă 

exprimăm adânca noastră mulţămire.

Arhiepiscopul C iprului.

6. Dela I. P. S. Evloghie, M itropolitu l bise
ricilor ruseşti ortodoxe din Europa.

înalt Prea Sfinţite, Sosit în Londra pentru a săvârşi 

slujba înmormântării Prea Cinstitului Părinte Evghenie 

Smirnov (şi mă foloseso de această împrejurare de a mul- 

ţâmi înalt Prea Sfinţiei Voastre pentru delicateţa de a fi 

trimes cu această ocaziime un reprezentant la biserica ru

sească Sf. Filip, faptă preţuită adânc de comunitatea ru- 

rească), simţesc că nu mă pot întoarce la Paris, fără a 

adăoga câteva cuvinte de adâncă mulţămire, pentru acţiunea 

înalt Prea Sfinţiei Voastre ou privire la Confereuţa din 

Lausanne. Apărarea Patriarhatului ecumenic, ca să ramâie 

la Constantinopol, este un fapt care trece dincolo de con- 

sideraţiunile politicei mondiale sau a conflictului de rase. 

Aceasta este o necesitate pentru întreaga Biserică ortodoxă, 

care-şi găseşte în Noua Roma centrul ei de unitâte, după 

cum Biserica latină şi 1 găseşte în vechea Romă, deşi, după 

cum înalt Prea Sf. Voastră ştiţi destul de bine, unitatea 

noastră se întemeiază pe un prinoipiu de onoare şi nu de 

jurisdicţiune. Eu scriu ca Prelat rus, care pot să-mi ridic 

glasul ca reprezentant al Patriarhului Tihon, în timp ce el 

vai! este redus la tăcere de nenorocirile oare l-au copleşit, 

şi eu ştiu că exprim opiniunea nu numai a Biserioi ruseşti, 

ci şi a întregii Biserici a Răsăritului.

Sunt al înalt Prea Sfinţiei Voastre în Hristos frate care 

vă aduce toate mulţămirile.

M itropolitul EVLOGHIE.

Recunoaşterea hirotoniilor anglicane de 
către Patriarhul Ierusalimului.

După Patriarhul Ecumenic din Constantinopol, acum 

şi Patriarhul Ierusalimului vesteşte că recunoaşte tă

ria hirotoniilor anglicane.

Despre actul celui dintâi, am scris în nr. pe Sep- 

tembre 1922 al acestei reviste. Despre al celui din 

urmă, citim rândurile care urmează în The Church

Times din Londra (23 Martie 1923), date sub numele
0
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«Patriarhatul Ierusalimului şi hirotoniile anglicane», 

pe care ne facem o datorie de a le da aici în tra

ducere :

Marea însemnătate a recunoaşterii hirotoniilor angli

cane de către Patriarhul Ierusalimului şi Sinodul său, 

pe care am adus-o la cunoştinţă săptămâna trecută, 

va fi înţeleasă de oricine a citit ce s’a scris despre 

chestiunea aceasta în The Church Times, dela Iulie 

trecut încoace, când a fost dat decretul din Constan- 

tinopol. Istoria lui e următoarea: In cei din urmă 30 

de ani, şi mai cu seamă când Biserica americană a 

adresat un şir de întrebări însemnate Patriarhului Ecu

menic Ioachim III în 1902, hirotoniile noastre au fost 

supuse unei cercetări amănunţite de către cei mai în

semnaţi teologi ortodocşi ai vremii. Lăsând loc slobod 

pentru alte păreri, încheierile lor au fost toate favora

bile, şi, ca urmare, Profesorul Comnenos dela Hal- 

kis, delegat laic dela Constantinopol pentru confe- 

renţa ţinută la 1920 (Lambeth Confer ence) în Palatul 

Primatului Angliei din Londra, a publicat în anul acela 

un raport, apărut apoi şi în broşură pentru a fi pre

zentat Sfântului Sinod din Constantinopol.
/

Scaunul Ecumenic era vacant pe vremea aceia şi 

raportul a avut să aştepte până după alegerea lui Me

letie IV în Decembre 1921, eveniment care, la vremea 

cuvenită, a fost urmat de actele lui însemnate. Pentru 

scopul nostru, ajunge să spunem că el cuprindea două 

recomandări principale: 1 . că după ce, printr’o cerce

tare amănunţită, hirotoniile anglicane au fost găsite 

că au toate semnele validităţii, Biserica ortodoxă tre

buia să le recunoască, şi 2. că, pe temeiul acesta, 

credincioşii Bisericii ortodoxe, când s’ar fi ivit împre

jurarea, puteau fi împuterniciţi să se folosească de ofe

ririle Conferenţei din Palatul Lambeth în 1908 şi să 

apeleze la slujbele Bisericii anglicane.*

După cum Patriarhul Ecumenic a informat îndată 

pe Arhiepiscopul de Canterbury, într’o epistolă acum 

istorică, Sf. Sinod a primit pe cea dintâi din aceste 

recomandări, dar a suspendat puterea celei din urmă, 

pentru o pricină legitimă. Anume, Profesorul Comne

nos a citat destule precedente pentru a îndreptăţi pri

mirea oferirii anglicane dela Lambeth în 1908, numai 

de către Biserica din Constantinopol, pentru ortodocşii 

de sub jurisdicţiunea ei directă. Dar fiecare din cele

12 Biserici ortodoxe particulare: cele 5 greceşti, cea 

rusească, cea iugoslavă, etc., care toate la un loc al

cătuiesc întregul mănunchiu al ortodoxiei, au dreptul 

de Biserici autocefale, şi primirea oferirii anglicane nu 

poate fi hotărâtă decât de acţiunea fiecăreia în parte.

Mai mult, solidaritatea ecumenică este un principiu 

al ortodoxiei, şi tocmai pentrucă Constantinopolul este 

centrul lumii o*ţftdoxe, numai pricini grele ar fi putut 

călăuzi Patriarhat^ ecumenic de a lucra izolat, mai 

cu seamă întro materie în care cu deosebire e de 

dorit ca el să fie sprijinit de concursul uneia sau mai 

multor, dacă nu chiar a tuturor Bisericilor surori. Po

trivit cu aceasta, Sinodul din Constantinopol a apro
bat trimiterea unei enciclice, în care, după ce se va f i

arătat, în rezumat, că părerile teologilor ortodocşi con

sună în această materie, Meletie IV să poftească cele

lalte Biserici de a-şi uni acţiunea lor pentru a recu

noaşte hirotoniile noastre.

Cel întâi care s’a ocupat cu această poftire a fost 

Patriarhatul din Ierusalim, Dacă rostirea lui, care este 

afirmativă, nu obligă celelalte Biserici să fie de aceiaşi 

părere, cu toate aceastea face ca eventuala părere pro- 

tivnică a lor să fie mai puţin probabilă. Este neînţe- 

lept să ne pronunţăm în ce priveşte viitorul. Cu toate 

acestea putem spune fără a greşi că răspunsuri la fel 

vor fi date în vara viitoare nu numai de Biserica re

gatului Greciei, în fruntea căreia se află acum Mitro

politul Hrisostom, un teolog adânc, Biserică cu totul 

potolită acum de proaspetele ei turburări. Celelalte trei 

Biserici greceşti, de asemenea, se aşteaptă să dea răs

punsuri favorabile. Nu ne putem aştepta de pe acum 

la o acţiune sinodală, în această chestiune sau în al

tele, câtă vreme Patriarhul Tihon, a cărui viaţă este 

din nou ameninţata şi care, într’un chip mai acoperit 

sau mai crud, rămâne prizonier. In ce priveşte Biserica 

rusească, ele pot hotărâ să mai aştepte, până se vor 

putea lucra în înţelegere cu ea. Este puţin probabil 

însă că ele se vor abate dela hotărârile luate la Con

stantinopol şi Ierusalim.

Ca să rezumăm chestiunea, dacă recunoaşterea hi

rotoniilor noastre nu a fost semnată şi pecetluită de 

întreaga ortodoxie, ea este însă perfect stabilită şi 

mărturisită fără condiţiuni în ce priveşte cele două mari 

Patriarhate istorice, şi numai o creştere a prigonirii 

turceşti, care încă ameninţă Patriarhatul Ecumenic, 

mai poate împedeca Sinodul din Constantinopol de a 

adopta într’un viitor apropiat şi a doua recomandare

a Profesorului Comnenos.

Această înlăturare a unei „mari piedici din drumul 

Unirii* — ca să cităm însuşi cuvântul lui — se da- 

toreşte în mare măsură curajului şi vederii limpezi a 

lui Meletie IV. In adevăr, lunga examinare a hirotonii

lor anglicane a fost încheiată şi termenii verdictului 

ortodox au fost hotărâţi mai nainte de a fi fost che

mat el la primejdiosul Tron al Sfântului Ioan Gu- 

ră-de-Aur, Dar era nevoie de un bărbat de mare 

ispravă şi departe-văzător, pentru a înfrunta alte 

gânduri de ură şi mânia Turcului şi pentru a prinde

clipa priincioasă de a face cunoscută această hotărâre.
Arhim, SCRIBAN

BISERICA BULGARA

CAP. VII.

Alegerea Mitropolitului eparhiall)
i

Art. 59. — Mitropoliţii eparhiali, din îndemnul lor sau 

prin invitaţia Sf. Sinod, pot să recomande Sf. Sinod 

persoanele spirituale supuse lor, pe cari le socotesc 

vrednice de cinul arhieresc.

Calităţile pe cari trebuie să le aibă aceste persoane 

sunt următoarele :

1) A se vedea pag. 307 din Nr. 4.



CRONICA BISERICEASCA

1) Să Se membru al bisericei ortodoxe bulgare:

2) Să se deosebiască prin idei drepte asupra cre

dinţei ortodoxe, să observe exact hotărârile bisericei, 

să aibă mintea întreagă, să aibă o viaţă virtuoasă şi 

cucernică şi nume bun în societate.

3) Să aibă cultură superioară teologică sau neteo

logică, având un atestat dela o şcoală teologică orto

doxă,

Observaţiune. Cei recomandaţi de către mitropoliţii 

eparhiali şi cunoscuţi de Sf. Sinod ca persoane vred

nice pentru arhierie, Sf. Sinod îi are în deaproape ve

dere : le dă anumite însărcinări sau îi recomandă pen

tru asemenea sarcini. Când însă se dovedeşte că vre

unul seamănă neînţelegere între arhiereul respectiv şi 

turmă, sau are o purtare nepotrivită cinului său, acela 

nu numai că se pedepseşte de către pravilele biseri

ceşti şi de prezentul statut, ci se exclude şi din lista 

celor recomandaţi ca vrednici de cinul arhieresc.

Art. 60. Când se apropie alegerea vreunui mitro

polit eparhial, Sf. Sinod alcătueşte catalogul candida

ţilor din cei recomandaţi ca vrednici pentru cinul ar-
»

hieresc.
m

Art. 61. îndată ce vre-o eparhie devine văduva, can

celaria conducătoare a sfatului bisericesc eparhial, 

comunică imediat printr’o adresă a sa generală Sf. 

Sinod, care la rândul său numeşte pe vreunul din 

eparhiile apropiate ca locoţiitor al scaunului văduvit 

şi încunoştiinţează Ministerul Instrucţiunei Publice ca 

să înarmeze pe acest locoţiitor cu o scrisoare de re- 

comandaţie necesară pentru autorităţile administrative 

din această eparhie.

Art. 62. Primind numirea sa şi catalogul candida

ţilor, locoţiitorul pleacă la reşedinţa eparhiei văduvite 

şi împreună cu cancelaria administrativă a sfatului bi

sericesc eparhial de acolo, trimite la toţi alegătorii 

eparhiali o copie după catalogul candidaţilor, îi invită 

printr’o circulară să se găsiască în oraşul cel mai 

mare al eparhiei în duminica a treia dela data circu

larei ca să înceapă alegerea mitropolitului.

Observaţiune. Odată cu trimiterea circularei către 

alegătorii eparhiali pentru alegere, locoţiitorul înştiin

ţează pe candidaţii cari locuesc în eparhie, că ei sunt 

înscrişi în catalogul candidaţilor şi sunt obligaţi să 

părăsiască hotarele eparhiei până în ziua alegerei.

Art. 63. In duminica hotărâtă, toţi alegătorii eparhiali 

se adună, după săvârşirea sf. Liturghii, în casa mitro

politană unde în prezenţa şi prin ajutorul celor două 

secţiuni ale sfatului bisericesc eparhial, cari formează 

biroul, locoţiitorul proclamă adunarea deschisă, dacă 

cei prezenţi formează cel puţin 3/4 din alegători; dacă 

nu formează, o amână până în următoarea duminică 

şi atunci o deschide cu oricâţi alegători s’ar afla de faţă.

Art. 64. După rugăciunea făcută către Dumnezeu, 

se începe şedinţa, a*r^*orii invitaţi de locoţiitor, încep 

alegerea cu vot secret, dându-şi votul pe care sunt 

scrise câte două persoane din catalogul candidaţilor. 

Ir.dată se face înnumărarea voturilor imediat de către 

trirou în prezenţa alegătorilor şi aceia cari ating ma-
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joritatea sunt cei aleşi de clerul şi poporul acelei eparhii 

ca destoinici urmaşi ai scaunului văduvit. Dacă ma

joritatea nu este dobândită de niciunul sau o do- 

bândeşte numai un ales, se mai votează pentru una 

sau două persoane câte trebuie să câştige majoritatea
»

trebuitoare până când cele două persoane pot câştiga 

majoritatea. Locoţiitorul nu votează decât în cazul când 

este neînţelegere şi când votul său pune capăt alegerei.

Art. 65. Se încheie un protocol cu privire la aceste 

alegeri, arătându-se cum au decurs, care se copiază 

în registrul de protocoale al secţiei administrative a 

sfatului bisericesc eparhial şi înainte de a se închide 

şedinţa se semnează de către toţi alegătorii confîrmân- 

du-se de locoţiitor şi de membrii sfatului bisericesc 

eparhial aplicându-se pecetea acestuia din urmă.

Alte două copii, anexate la o scrisoare specială, 

semnate de locoţiitor şi de sfatul bisericesc eparhial 

se trimit Sf. Sinod şi Ministrului de Instrucţie publică.

Art. 66. Exarhul, primind descrierea şi scrisoarea 

privitoare la alegerea făcută, le citeşte în Sf. Sinod şi 

dacă alegerea se găseşte că este făcută în regulă, se 

încheie în sensul acesta un protocol. Altfel se anulează 

alegerea şi în condica de protocoale se arată pricinile 

acestei anulări şi exarhul comunică ca să se facă 

alegerea din nou.

Art. 67. In prima duminică după ce s’a aprobat 

alegerea eparhială, exarhul şi membrii Sf. Sinod merg 

în biserică, unde după ce săvârşesc o slujbă, aleg ca

nonic şi liber una din cele două persoane alese ca 

mitropolit al eparhiei văduvite. Imediat se trece în con

dica protocoalelor expunerea acestei alegeri canonice, 

semnându-se de exarh şi de membrii Sf. Sinod.

Art. 68. După alegerea canonică se săvârşeşte într’o 

anumită zi, după rânduiala bisericei ortodoxe, hirotonia 

celui ales; dacă acesta până acum nu a avut cin ar

hieresc, şi după aceasta exarhul roagă Ministerul de 

Instrucţie Publică ca să ceară regelui decretul trebuitor 

pentru aceasta.

Art. 69. Noul ales îşi ia postul în primire din ziua 

hirotoniei lui, dacă până atunci nu a avut cinul ar

hieresc; sau din ziua în care exarhul l-a înştiinţat că 

este canoniceşte ales, dacă este arhiereu. Din aceiaşi 

zi locoţiitorul se prezintă pentru plecare la locul său. 

După aceasta noul ales se prezintă exarhului şi peacă 

la eparhia sa, în aceiaş timp exarhul şi Sf. Sinod îl 

recomandă printr’o scrisoare turmei, care se citeşte în 

toate bisericile eparhiei respective, iar guvernul comu

nică autorităţilor în drept.

Art. 70. Exarhul şi Sf. Sinod, conform pravilelor bi

sericeşti, nu trebuie să lase o eparhie văduvită mai 

mult de trei luni fără mitropolitul său canonic.

Art. 71. Mutarea unui mitropolit canonic dintr’o 

eparhie în alta este oprită; precum oprit este şi faptul 

ca să se hirotoniască arhierei fără eparhie. Insă se 

îngăduie ajutori pentru mitropoliţii bătrâni sau în stare 

de boală ; dar numai după dorinţa lor sau hotărârea 

Sf. Sinod. Ca rectori ai şcoalelor bisericeşti se îngă
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duie să se hirotoniască episcopi dintre cei înscrişi în
w

listele candidaţilor pentru cinul arhieresc.

CAP. VIII.

Sfatul bisericesc eparhial şi alegătorii eparhiali.

Art. 72. Sfatul bisericesc eparhial (art. 13) constă 

din 15 reprezentanţi spirituali şi 15 mireni din partea 

clerului şi poporului din eparhie şi din egumenii aleşî 

de către mănăstirile eparhiale (art. 131). Perioada de 

serviciu a membrilor aleşi ai soborului este de 4 ani.

Art. 73. -Fiecare eparhie îşi are alegătorii ei spiri

tuali şi mireni, câte 10 de fiecare vicariat şi plasă, care 

ÎŞi are un oraş ca reşedinţă. Cinci din aceşti alegători 

sunt clerici şi cinci mireni.

Perioada de serviciu a alegătorilor eparhiali este tot 

de patru ani.

Pe aceşti alegători ca reprezentanţi legali ai clerului 

şi poporului îi aleg : reprezentanţii eparhiali, cari par

ticipă la alegerea mitropolitului de Sofia şi exarh al 

Bulgariei (art. 26 şi 27), membrii soborului biseri

cesc de pe lângă Sf. Sinod (art. 47 şi 48) mitropo

litul eparhial (art. 62—64) şi membrii sfatului bise

ricesc eparhial (art. 44).

Art. 74. Ca un cleric să fie ales ca alegător eparhial 

sau ca membru al soborului bisericesc eparhial, trebuie 

să răspundă la următoarele condiţiuni:

1) Să fie recunoscut de cleric al eparhiei:

Observaţiune. Clericii eparhiei sunt toţi persoane spi

rituale, hirotoniţi pentru serviciu în ea, sau sunt so

cotiţi ca membri ai clerului ei până când ies în chip

legal din această eparhie şi pleacă în alta.

2) Să nu aibă o vârstă mai mică de 30 ani ;

3) Să aibă o diplomă prin care să se constate că a

sfârşit cursul unei şcoli secundare teologice sau profane;

Observaţiune. Această condiţiune se va îndeplini, în 

timp, treptat-treptat.

4) Să nu fie lipsit de vreo judecată şi hotărâre a 

judecăţei bisericeşti de dreptul de a fi ales, de delicte 

cu caracter bisericesc sau civil;

5) Să fie cunoscut ca o persoană care-şi îndepli

neşte exact însărcinările sale, care are experienţă, viaţă 

pilduitoare şi este iubitor de adevăr.

Art. 75. Ca un mirean să poată fi ales ca alegător 

eparhial sau ca membru al soborului bisericesc epar

hial, trebuie să răspundă la următoarele condiţiuni:

1) Să aibă calităţile pentru a .fi ales epitrop biseri

cesc (art. 122);

2) Să fie ştiutor de carte ;

3) Să fie membrul unei enorii din eparhie.

Art. 76. Cu trei luni înainte de a trece termenul 

perioadei de serviciu a alegătorilor eparhiali şi a mem-* 

brilor soborului bisericescepkrhial, Sf. Sinod comunică 

guvernului şi invită autorităţile eparhiale să ia măsuri 

pentru noile alegeri.

Art. 77. Primind invitaţiunea sinodală, mitropolitul 

eparhial sau înlocuitorul său ia măsuri ca fiecare au

toritate bisericească-eparhială să aleagă atâţia reprezen

tanţi din mijlocul lor câte enorii l-au ales. Astfel, re

prezentanţii aleşi, întăriţi cu scrisori de alegeri, sem- 

nate de către epitropii bisericeşti şi întărite cu pece- 

ţile bisericilor ce se vor găsi la reşedinţa plăşei ad- 

ministrative-bisericeşti, pleacă în duminica treia după tri

miterea invitaţiilor.

Observaţiune. O enorie, care are mai mult decât un

conducător bisericesc, trimite numai un reprezentant, 

ales dintre membrii conducătorilor bisericeşti din enorie 

la o adunare generală.

Art. 78. In ziua stabilită, după sf. Liturghie, loco- 

ţiitorul mitropolitului, iar la reşedinţa locoţiitorului, 

locoţiitorul arhieresc, văzând că sunt de faţă 2/3 din 

reprezentanţii enoriilor plăşei, deschide adunarea ale

gătoare. Dacă sunt de faţă mai puţini, atunci se amână 

până în duminica următoare, când se va deschide cu 

oricâţi membri vor fi venit.

Art 79. Deschizându-se adunarea alegătoare, se aleg 

din sânul ei două persoane, cari, împreună cu preşe

dintele, formează biroul, şi imediat încep verificarea 

scrisorilor de împuternicire. După aceasta, preşedintele 

amintind reprezentanţilor prescripţiunile art. 74 şi 75 

ale statutului, îi invită să formeze lista persoanelor 

alegătoare, rugând pe fiecare reprezentant să indice 

câte un nume de cleric şi mirean.

Art 80. Din lista astfel formată, adunarea alege prin 

vot secret şi majoritate deplină cinci clerici şi cinci 

mireni ca alegători eparhiali şi tot pe atâţia clerici şi 

mireni ca membri ai soborului bisericesc eparhial cât
%

s’a hotărît pentru acea plasă eparhială.

Observaţiune. Votarea pentru alegătorii eparhiali şi 

pentru membrii soborului bisericesc eparhial poate să 

aibă loc în aceiaş timp şi cu unele şi aceleaş bule

tine sau separat.

Art. 81. Privitor la alegerea care a avut loc se alcă- 

tueşte un protocol amănunţit, care se semnează de 

preşedinte şi de cei prezenţi şi apoi se trimite mitro

politului.

Art. 82. Protocoalele dela această alegere şi plân

gerile date în termen de 10 zile de către alegători, pri

vitoare la călcările săvârşite împotriva statutului se 

cercetează de secţia judecătorească a sfatului bisericesc 

eparhial şi dacă alegerile se găsesc în regulă, mitro

politul confirmă aceste alegeri, împuterniceşte pe fiecare 

cu câte un certificat comunicându-le numele la Sf. 

Sinod şi Ministerul de instrucţie publică. Dacă se află 

că alegerea în vreo plasă s’a făcut în neregulă, atunci 

mitropolitul îl declară nul, şi ia măsuri ca să se facă 

în curând o altă alegere.

Art. 83. Dacă, în timpul perioadei de serviciu de 

patru ani, vreun ales sau membru al sfatului biseri

cesc eparhial moare sau se mută într’altă eparhie, 

preotul enoriei lui comunică oficial cancelariei eparhiale 

şi secţia juridică a sfatului bisericesc eparhial îi pro

clamă un locoţiitor în locul lui până la scurgerea celor 

patru ani pe cel care a primit mai multe voturi la 

alegere.
ŞT. BERECHET.
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CĂRŢI, REVISTE, ZIARE
A flarea une i opere patritice  pierdute.

Acum şaptesprezece ani, adică în 1905, s’a descoperit 

o scriere necunoscută de antichitatea creştină, a sfântu

lui Irineu, episcopul Lugdunului.

Am aflat despre aceasta chiar de atunci, dar n’am 

scris nicăiri despre ea, în nădejdea că condeie mai 

experimentate decât era al meu atunci, cunoscători mai 

adânci ai vechei literaturi creştine, specialişti în această 

ramură a ştiinţelor teologice, vor tace-o cu competinţa 

lor nediscutată.

Astăzi, când mă gândesc din nou la această chestiune, 

constat cu adâncă părere de rău, că lunga mea aştep

tare a fost în zadar, căci — după cât ştiu — nimeni, 

cel puţin în vechiul regat, n’a adus la cunoştinţa teo

logilor şi a preoţimei române această însemnată descope

rire şi mă văd silit s’o fac eu, nespecialistul.
*

* *
împrejurările în care a fost descoperită şi dată la 

iveală această scriere sunt următoarele:

Arhimandritul armean Carapet, care ţinea, în anul 

1905, locul episcopului din Erivan, surghiunit de ruşi, 

a dat, în biblioteca bisericii Maica Domnului din acel 

oraş, peste un manuscris, care nu era altceva decât 

traducerea complectă în armeneşte a unei scrieri a 

sfântului Irineu> întitulată: „Scriere fentru dovedirea 

propoveduirii apostolice."

Din primul moment, învăţatul arhimandrit — al cărui 

nume întreg este: D-rul Carapet Ter-Mekertşian — 

şi-a dat cu părerea, că autorul operii a cărei traducere 

o avea înaintea ochilor este fertilul scriitor dela sfârşitul 

veacului II, sfântul Irineu.

Dimpreună cu compatriotul său, D-rul Erivand Ter- 

Minassianţ, el traduse lucrarea în limba germană şi o 

prezentă neîntrecutului cunoscător a vechimii bisericeşti, 

profesorului Adolph Harnack, dela universitatea din 

Berlin, care o încredinţă docentului Dr. Fink, profesor 

de limba armeană, la acceaş universitate, ca să contro

leze traducerea.

Textul armean, însoţit de traducerea germană, fu 

tipărit în caetul 1, volumul XXXI, din celebra publi-

caţiune de sub conducerea'lui Harnack şi C. Schmidt: 

«Texte und Untersuchungen zur Geschichte der alt- 

christlichen L ite ra tu r (Leipzig, I. C. Hinrichs, 1907, 

preţul (atunci) 6 mărci). Harnack însuş a împărţit-o 

în 100 capitole şi i-a adăogat un epilog şi mai multe 
notiţe.

Codicele în care s’a găsit această scriere mai co

prinde şi traducerea cărţilor a patra şi a cincia din 

renumită lucrare a lui Irineu: „A£££*us Haereses 

precum şi alte traduceri din diferiţi autori.

într’o notiţă dela sfârşitul codicelui se citeşte: „ Aduceţi- 

vă ammte întru Domnul de al lui Dumnezeu bine 

plăcutul şi de trei ori fericitnl arhiepiscop Ioan,

căruia s’a dedicat această carte, frate al sfântului

rege, cum şi de mine smeritul diacu.

Din acestă notiţă, cum şi din alte date, reiese că 

codicele a fost scris din însărcinarea arhiepiscopului 

Ioan, care a păstorit biserica din Erivan între anii

1259— 1289.

Traducerea nu e însă făcută atunci, ci e mai veche, 

căci o găsim citată încă din veacul X şi se coboară
«

foarte probabil până în veacul VIII. Autorul ei este, 

după toată probabilitatea, arhiepiscopul Ştefan din Siunik, 

care a trăit în veacul VIII şi care, cunoscând bine 

limba grecească, a făcut numeroase traduceri. Astfel, 

se ştie sigur că el a tradus scrierile lui Dionisie Areo- 

pagitul, ale lui Ciril al Alexandriei, ale lui Nemesiu şi 

altele. El e, probabil, şi traducătorul acestei scrieri.

E posibil ca traducerea să fie şi mai veche şi anume 

de pe la jumătatea veacului VII, când se pomeneşte 

de traduceri ale scrierilor lui Irineu în armeneşte.

Prin urmare, traducerea însăş are o vechime respec

tabilă, căci datează dela jumătatea veacului VII, sau

cel mai târziu din veacul VIII.
Traducerea pare a fi făcută deadreptul după original,

adică din limba greacă şi dacă e făcută de arhiepis

copul Ştefan, aceasta e în afară de discuţiune. Va

loarea ei este în acest caz nepreţuită, dat fiind că 

originalul s’a pierdut. S’ar putea însă să fie făcută şi 

după o traducere siriacă. In acest caz, ea e mai în

depărtată de original, dar îşi păstrează valoarea ei cât 

timp nu se cunoaşte traducerea siriacă, după care s’a 

făcut.
*

*  *

Scrierea coprinde în manuscrisul armean 20 de foi, 

scrise pe ambele părţi, iar tipărită, are 52 de pagini, 

format 4°. împărţirea în capitole s’a făcut de Harnack-

Titlul corespunde în totul cu coprinsul, care urmăreşte 

să dovediască, cum că este adevărat tot ce apostolii 

au predat bisericii. Propoveduirea sau predica apostoli

lor este pentru autor ceva cu desăvârşire • impunător, 

îndeosebi prin unitatea sa. De aceea zice el către sfârşit,

în capitolul 98: «Aceasta este plăcuta propoveduire a

adevărului şi felul mântuirii noastre şi calea vieţii, 

pe care proorocii au prezis-o şi Mântuitorul a îndeplinit-o 

şi apostolii au predat-o, iar biserica a răspândit-o în 

lumea întreagă».

Ce învaţă biserica şi ce au învăţat apostolii şi Mân- 

tuitorul este pentru autor unul şi acelaş lucru. De 

aceea, propoveduirea apostolilor este norma creştinis

mului.

Propoveduirii apostolilor nu i-se opune pâgânismul, 

cî erezia. Scrierea este dar de natură apologetică şi 

parenetică în acelaş timp. Ea nu operează cu idei şi 

argumente filosofice, ca alte scrieri apologetice vechi, 

cum sunt, de pildă, cele mai multe din scrierile lui Iustin
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Martirul şi ale lui Origen şi Clement Alexandrinul, ci 

punctul de plecare şi autoritatea indiscutabilă, de care 

se conduce autorul şi pe care o presupune şi la cititor, 

este Sfânta Scriptură, interpretată în deosebi alegoric. 

Acest fel de interpretare, foarte mult întrebuinţată în 

Aechimea bisericească, în^ădue autorului să găsiască 

aproape pretutindeni în Vechiul Testament tipuri ale 

persoanei şi vieţii Mântuitorului. Aşa, de pildă, cuvin

tele din Isaia 9,6: „şt stăpânirea vine pe umerii lu iu, 

care se referă la Mântuitorul mult aşteptat de Israil, 

însemează crucea pe care a fost răstignit Domnul, căci 

„Crucea care a fost şi este pentru el o ocară, ca şi 

pentru noi din pricina lui, însemnează stăpânire, a- 

dică un semn al împărăţiei sale<c, (capitolul 57). To* 

asemeni, trimiterea lui Iisus legat de către Pilat la Irod 

„ca să-l supună la întrebări şi să-i spună după 

aceea, ce să facă cu el, slujindu-se de Christos ca 

de un pretext, spre a se împăca cu regeleu, a fost pre

zisă de prooroci prin cuvintele din a XII carte a pro

orocilor (Hozea 10,6): „Şi l-au legat şi l-au dus dar 

r e g e lu icuvinte care, în gura proorocului, se referiau

la taurul din Bet-Aven, care avea să fie dus dar rege
lui Asiriei.

In capitolul 1 se expune scopul întregei scrieri şi 

se arată şi împrejurările în care s’a compus scrierea, 

cum şi persoana căreea i-a fost adresată. Iată părţile 

mai însemnate din el:

„Iubite Marcian, De vreme ce am cunoscut încli

narea ta spre petrecere în cinstirea de Dumnezeu — 

care singură conduce fe om la viaţa veşnică — iau 

parte la bucuria ta şi te rog să fii plăcut lui Dum

nezeu prin păstrarea neclintită a credinţei în Dum

nezeu, Ziditorul tău. O, de am putea f i  totdeauna 

împreună şi să ne fim  de folos unul altuia şi să 

ne uşurăm viaţa pământească, grăind necontenit îm

preună despre cele de folos! De oarece însă în clipa 

de fa ţă suntem despărţiţi trupeşte, nu vreau să dau 

uitării de a sta, după putinţă, de vorbă cu tine prin 

scris şi a-ţi înfăţişa în scurte cuvinte propoveduirea 

adevărului, pentru ca să te întăresc în credinţă. Iţi 

scriu spre plăcută aducere aminte, ca din puţine să 

înveţi multe şi din puţine să cunoşti pe toţi membrii 

trupului adevărului şi să asculţi, dovedirea pe scurt 

a celor dumnezeeşti. Astfel va&a rod mântuirea ta 

şi vei ajunge să faci să-şi plece capul cei ce cred 

greşit şi să convingi cu tărie pe oricine va vrea să 

recunoască sănătosul şi neprihănitul nostru cuvânt.
$

Căci una este calea cea luminată de lumina cerească, 

pe care merg toţi cei ce văd, iar căile orbilor sunt multe 

şi întunecoase şi întortochiate. Şi aceea duce în îm

părăţia cerească, de oare ce uneşte pe om cu Dum

nezeu, iar acestea duc la moarte, ca unele ce despart 
pe om de Dumnezeu. De aceea este de trebuinţă atât 
pentru tine, cât şi pentru toţi cari poartă grijă de 
mântuirea lor, să petreacă în credinţa nestrămutată 
şi tare şi sigură, pentru ca nu, lenevindu-se şi 
abătându-se din calea cea dreaptă, să se afunde în 
plăceri trupeşti sau, rătăcindu-se, să nesocotiască 
adevărul.w

Capitolul 2 deapănă mai departe această ordine de 

idei, accentuând că curăţia trupească şi curăţia su

fletească trebue să fie nedespărţite una de alta, ceea 

ce cu alte cuvinte vrea să zică: pietatea şi moralitatea 

sunt strâns legate una de alta şi condiţionează adevă

rata credinţă, credinţa ortodoxă.

Această „credinţă ortodoxă* se expune mai departe, 

în capitolele 3—7. Pe aceasta o numeşte el yicanon 

al credinţeiu sau „canon al adevăruluiu şi o reduce 

în esenţa ei la mărturisirea Sfintei Treimi, aşa cum a 

fost predată de sfinţii apostoli şi cum se cere de bi

serică la primirea tainei sfântului botez, cum se aplică 

tuturor creştinilor, cum i-s*a aplicat şi lui şi lui 

Marcian.

In capitolele 8-29 se tratează despre Dumnezeu- 

Tatăl, Ziditorul lumii şi Mântuitorul ei, care a şi con

dus-o dela facerea ei şi până în vremea proorocilor, 

în amănunte se expune aci istoria lumii, cu privire 

specială la mântuire, pe baza Vechiului Testament, 

dela creaţiune şi până la prooroci. Expunerea nu ur

mează întocmai textul Vechiului Testament, ci autorul 

introduce în povestire ideile sale şi ale timpului în 

care trăeşte, ceea ce face ca scrierea să aibă o valoare 

şi din punct de vedere exegetic. Astfel, de pildă, despre 

îngerii cari s’au căsătorit cu fiicele oamenilor (Facere

6, l— 2) zice, în capitolul 18: „Atunci îngerii au dăruit 

femeilor lor învăţături rele, căci le-au învăţat să cu

noască puterile rădăcinilor şi ale baruenilor, cum 

şi vopselele şi dresurile, şi născocirea stofelor preţioase, 

farmece pentru trezirea urei, a dragostei, vrăjitorii, 

tot felul de înşelătorii şi cinstirea idolilor cea urîtă 

lui Dumnezeu, prin a cărei introducere în lume s’a 

sporit şi s’a întins stăpânia răului) iar dreptatea a 

scăzut şi a pierdut“ în capitolul 22, unde se comen

tează capit. 9, versul 2 din cartea Facerii se afirmă, 

că cei dintâi oameni, dela Adam şi până la Noe, au 

fost vegetariani: „Şi el schimbă hrana oamenilor,

foruncindu-le să mănânce carne, căci dela Adam, cel 

întâi zidit, şi până la potop, oamenii se hrăni au nu

mai cu seminţe şi cu fructele pomilor, iar mâncarea

cărnii le era oprităM.

în această parte se vorbeşte dar despre Dumnezeu- 

Tatăl aproape ca într’un catehism sau tratat dogmatic 

din zilele noastre, numai cu mult mai pe larg, căci se 

lămureşte şederea lui Dumnezeu în ceruri, crearea în

gerilor a lumii văzute şi a omului, paradisul, etc.

A doua mare grupă de capitole, 30—97, tratează despre 

Dumnezeu-Fiul, sau despre Iisus Christos Mântuitorul, 

care a fost prezis de proorocii Vechiului Testament. Cu 

ajutorul interpretării alegorice, se stabileşte o deplină 

analogie între întâia perioadă din istoria mântuirii, cea 

dela Adam până la prooroci, pusă în deosebi sub câr

muirea lui Dumnezeu şi între a doua perioadă, care în

cepe cu proorocii şi e atribuită în special lui Dumnezeu- 

Fiul. Aceasta de a doua, fiind o continuare a celei 

dintâi, trebue să fie şi o repetare sau recapitulare a

ei. Iisus este dar noul Adam, prea curata Fecioară 
Maria e pământul virgin, tot ea este fecioara . ascul
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tătoare şi supusă care înlocueşte pe neascultătoarea 

^•cioară Eva, crucea Dom.: ului este pomul cunoştinţei 

binelui şi răului. Precum prin păcatul lui Adam a in

trat moartea în lume, tot astfel prin neprihănitul Iisus, 

al doilea Adam, s’a dat lumii viaţă dumnezeească.

Această perioadă este singura care se poate numi 

mântuitoare în adevăratul înţeles al cuvântului, faţă de 

cea precedentă, care se poate numi a Legii, a păcatu

lui şi a morţii. Această deosebire o stabileşe autorul 

expunând raportul dintre punctele esenţiale ale Vechiu

lui şi ale Noului Testament, dintre prezicerile prooro

cilor şi împlinirea lor. Pentru aceasta se dovedeşte

de epistolele sale, mai există dela el o foarte pe scurt 

concepută şi deosebit de importantă scriere contra

păgânilor (sau către păgâni) intitulată: „Despre ştiinţău 

şi o a ltă  scriere , pe care el a  dedic^t-o u n u i 

fra te  cu num ele  de M a rc ia n  pen tru  dovedirea 

p ro po vedu ir ii apostolice şi o carte CU( diferite tra

tate, în care pomeneşte de epistola către Ebrei şi de 

înţelepciunea lui Solomon, de oarece dă câteva cita- 

ţiuni din ele. Acestea suni scrierile lui Irineu cart au 

ajuns la cunoştinţa noastră".4)

Cuvintele lămurite ale lui Eusebiu n’au fost redate

exact de Rufin în traducerea în latineşte a istoriei bise- 
mai întâi fiinţa dumnezeească şi existenţa veşnică a riceşti a acestuia. Din cele trei scrieri ale lui Irineu
I i t f  11 - 1 ____________ i »  . * « v . 1 • i  m  _  __ ilui Iisus Christos cu citaţiuni din Vechiul Testament. 

După aceea se aduc şi se discută profeţiile referitoare 

la întreaga viaţă şi activitate a Mântuitorului : la naşterea 

şi predica sa, la învăţătura, minunile, patimile, moartea, 

învierea şi a doua a sa venire, aşa în cât lucrarea se 

transformă într’un adevărat compendiu de citaţiuni din 

profeţi. Ca complectare a raportului dintre Vechiul şi 

Noul Testament şi ca o ilustrare a marei superiorităţi 

a celui de al doilea faţă de cel dintâi,' se expune, în 

tine, esenţa religiunii şi caracterul moralei creştine 

faţă de religiunea şi morala Legii mozaice.

Cu aceasta, scopul scrierii: dovedirea afirmaţiunii, 

că ceea ce au propoveduit apostolii şi ţine biserica este 

adevărat, a fost atins, căci s’a arătat că această propo- 

veduire se sprijină pe descoperirea dumnezeească fă

cută mai întâi în Vechiul Testament şi desăvârşită, 

după aceea de Iisus Christos.

In ultimele 3 capitole se vorbjeşte pe scurt mai întâi 

despre Sfântul Duh, ca a treia persoană a dumnezeirii, 

iar după aceea se enumără ereziile împotriva fiecăreia 

din persoanele Sfintei Treimi şi se dă sfatul: „De toţi 

aceştia (eretici) trebue se ne ferim şi de obiceiurile lor
să fugim , dacă vrem cu adevărat sa plăcem lui Dnm-

nezeu şi să dobândim dela el mântuirea “
*

* *
Autorul scrierii este cu siguranţă Irineu. Aceasta au 

recunoscut o toţi câţi s’au ocupat până acum de ea 

şi cari, după cât ştiu, sunt: editorii ei, armenii Carapet 

Ter Mekertşian şi Erivand Ter Minassianţ, Adolph 

Harnack1), Johannes Kunze*) şi Hermann Jordan3).

Cfiteriu extern pe care se sprijină autenticitatea 

acestei scrieri es4**~din Cele rtiai sigure şi mai limpezi.

El ne este dat de însuş părintele istoriei bisericeşti, 

de Eusebiu, care, în Istoria sa bisericească (V, 26), 

se rosteşte astfel:

„Afară de scrierile deja pomenite ale lui Irineu şi

1) Câteştrei în editarea textului armean şi a traducerii germane

in volumul mai sus amintit din „Texte und Untersuchungen....“

*) Profesor în Greifswald şi cunoscut cercetător al textelor 

vechi, în articolul din „Thfcologisches Literaturblatt“, dela 18 
Ianuarie 1907.

*) Unul din cei mai de seamă patrologi protestanţi din timpttl de 

faţă, in articolele sale : „Eine neuentdeckte Schrift des Ireneus“ 

din numerele 5 şi 6 (3 şi 10 Februarie 1907) ale revistei „Die 
Reformation11.

citate de Eusebiu, Rufin scoate numai două: 1 . O scriere 

împotriva păgânilor, întitulată „de Disciplina" şi adre

sată unui oarecare Marcian şi 2. alta constând din 

diferite tratate şi având şi citaţiuni din epistola către 

Ebrei şi din înţelepciunea lui Solomon. El confundă 

deci scrierea împotriva păgânilor cu cea adresată lui 

Marcian.

Căţ e la mijloc o confuziune, nu mai încape îndoială, 

pentru că, atât Ieronim,5) cât şi toate manuscrisele 

greceşti, în care ni s’a păstrat istoria lui Eusebiu, pre- 

cum şi traducerea siriacă a acesteia, fac deosebire 

între scrierea îndreptată împotriva păgânilor şi cea 

adresată lui Marcian.

Este dar indiscutabil, că Eusebiu atribue lui Irineu 

o scriere cu titlul: „Dovedirea propoveduirii apostolice“ 

şi că ea era adresată unui oarecare Marcian.
codicele

armean, în care se coprinde această scriere: odată în- 

naintea cărţilor a patra şi a cincia din „Adversus

Acest titlu se întâlneşte de două ori în

Haereses" şi a doua oară în însuş titlul lucrării acesteea. 

Deosebirea e numai că în primul loc se zice: .,Dove-
$

direa lui Irineu», iar în al doilea numai „Dovediri. 

ceea ce de altfel şi faţă de alte criterii în favorul au

tenticităţii, nu prezintă nicio importanţă. De oare ce. 

apoi, în capitolul întâi al scrierii, se întâlneşte şi nu

mele lui Marcian, căruia îi este adresată, nu mai ră

mâne nici umbră de îndoială, că ne aflăm în faţa 

scrierii autentice a lui Irineu.

S’ar putea însă obiecta: N’avem cumva de a face cu 

o falsificare ?

într’adevăr, de mai multe ori ştiinţa patrologicâ a 

crezut, că se află în faţa unor scrieri ale părinjilor 

bisericeşti, când s’au descoperit şi dat la iveală ma

nuscrise vechi sau pretinse ca atare, dar mai pe urmă 

a constatat cu amărăciune, că avusese înainte numai

nişte falsuri vechi sau noi. Cazul s’a petrecut cu în

seşi scrierile lui Irineu. In anul 1713 s’au tipărit nişte 

fragmente din scrierile lui Irineu de către Pfaff, cance

larul universităţii din Giessen. Printre ele s’au strecurat

4) Istoria bisericească a lui Eusebiu editară de Schwartz, in 
„Griechisch-christliche Schrift§teller“, voi. 9, pag. 498.

*) Ieronim (în De viris illustribus, cap. 35) face altă confuiie 

şi anume scoate o lucrare mai mult, punând în locul lucrării 

împotriva păgânilor, două : una în contra păgânilor şi alta despre

ştiinţă.
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patru, care erau făurite de însuş Pfaff şi atribuite lui 

Irineu, în scopul de a servi ca punct de reâzim pentru 

învăţătura luterană despre sfânta euharistie şi vederile 

pietiste ale lui Pfaff. Falsul însă a fost recunoscut. 

Obiecţiunea este dar îndreptăţită şi înlăturarea ei va 

fi o dovadă mai mult pentru autenticitate.

Faptul că scrierea unui părinte bisericesc, care a trăit în 

sudul Frânei şi a scris în limba greacă, se găseşte tocmai 

în Armenia şi în traducere armenească, în vreme ce 

originalul grecesc a dispărut fără urmă, poate da de 

bănuit la prima vedere. Dacă însă stăm şi chibzuim 

lucrurile, bănuiala se înlătură, căci:

1. Ştim că însăş lucrarea de căpetenie a lui Irineu, 

„Adversus Haereses“, s’a pierdut în original şi ni s’a 

păstrat numai în traducere latină. Din original s’au 

găsit numai mai târziu câteva fragmente. Lipsa origi

nalului lucrării noastre nu este dar un motiv care să 

ne îndreptăţiască a ne îndoi de autenticitatea ei.

2. In limba armeană se găsesc fragmente şi din alte 

scrieri ale lui Irineu, care sunt în afară de orice dis

cuţie. Nu este dar inadmisibil, în principiu, ca şi scrierea 

de faţă să fie autentică, mai ales că se ştie, că încă 

de timpuriu s’au făcut numeroase traduceri din greceşte 

în armeneşte.

3. în codicele armenesc, în care s’a găsit această 

scriere, ea urmează imediat după cărţile a patra şi a 

cincia din „Adversus Haereses4* şi poartă un titlu co

mun, ceea ce ar putea fi interpretat şi pentru şi contra 

autenticităţii, dar, dacă se ţine seamă de toate argu

mentele pentru, trebue numai decât interpretat în fa

vorul autenticităţii.

4. Coprinsul asemănător al acestei scrieri cu al 

operei principale a lui Irineu, „Adversus Haereses" este 

una din cauzele care a făcut ca ea să fie dată aproape 

cu totul uitării, dar el este în aceiaş timp cel care ne 

dovedeşte în chip absolut sigur autenticitatea ei.

Asemănarea sau neasemănarea limbii din două opere 

atribuite aceluiaş autor este una din dovezile cele mai 

puternice pentru autenticitatea sau neautenticitatea 

aceleia dintre ele care e pusă în discuţiune. Cum însă 

în cazul de faţă nu posedăm în original nici una din 

scrierile lui Irineu, această dovadă nu se poate face. 

Ceea Ce rămâne de făcut este numai compararea co- 

prinsului şi dacă comparăm coprinsul „Dovedirii pro- 

poveduirii apostolice^Tu al lui „Adversus Haereses44, 

asemănarea este aşa de mare, că concluziunea logică 

la care se ajunge este, că această lucrare este indiscu

tabil a lui Irineu.

Intr’adevăr, oricine cunoaşte sau citeşte pe „Adver

sus Haereses" şi citeşte şi această lucrare, găseşte la 

fie care pas şi în cele mai multe expresiuni o perfectă 

asemănare între amândouă. Aproape fiecare idee de 

căpetenie din fiecare capitol îşi are paralela ei în „Ad

versus Haereses". Harnack a atras atenţiunea, în no

tele ce a adăogat traducerii germane, asupra unui mare 

număr de asemănări şi acest număr s’ar putea spori 

cu mult. Unele capitole, precum 31 şi 32, se aseamănă 

aşa de mult cu părţi din „Adversus Haereses41 (aceste

două capitole cu cartea III, 21, 10) încât par copiate 

ad litteram după acelea şi deşteaptă bănuiala, că ar 

putea fi opera unui falsificator, care le-a copiat pur şi 

simplu după „Adversus Haeresesu. Un examen mai 

aprofundat dovedeşte însă tocmai contrariul, că adică 

niciodată un falsificator nu s’ar fi putut identifica aşa 

de perfect cu cugetarea lui Irineu şi că prin urmare 

opera apeasta nu poate fi decât a lui.

In capitolul 99, autorul spune, în următorul pasagiu, 

că el este şi autorul operii „Adversus Haereses44 : „Toţi 

aceştia sunt nelegiuiţi şi bârfitori ai Creatorului şi

Tatălui lor (ceresc), cum  am  a ră ta t în  „Com

baterea ş i dem ascarea gnozei fa ls e “, (acesta este 

titlul complect al scrierii „Adversus Haereses").

Ca un falsificator să meargă aşa de departe cu în

drăzneala, e greu de admis.

Sunt fără îndoială, şi deosibiri, dar acestea sunt aşa 

de mici şi neînsemnate, că nu merită să fie ţinute în 

seamă, ci dimpotrivă să fie socotite ca escepţii care 

confirmă regula.

O astfel deosebire şi cea de mai însemnată este aceasta: 

In „Adversus Haereses" (V, 33,4), interpretând urmă

torul pasagiu din Isaia 11, 6 : „Atunci lupii vor paşte 

împreună cu mieii şi leul va mânca iarbă cu rume

gătoarele şi şarpele pământ ca pâine şi nu vor face 

stricăciune şi turburare pe muntele meu cel sfânt, 

zice lehova*, Irineu spune, că aci se poate aplica atât 

interpretarea alegorică, cât şi cea literară. După cea 

. dintâi, s’ar înţelege armonia desăvârşită între oamenii 

din toate seminţiile pământului iar după cea de a doua 

armonia între dobitoacele pământului, şi fără să lepede 

direct pe cea dintâi, înclină spre cea de a doua, pe 

când în capitolul 61 din scrierea de faţă, admite dimpo

trivă pe cea dintâi.

Cum am mai spus, aceasta n’are însă nicio impor

tanţă, mai întâi, pentrucă în .biserica veche interpretarea 

alegorică şi cea literară se socotiau deopotrivă de în

dreptăţite şi unul şi aceiaş loc era înţeles când literar, 

când alegoric, şi al doilea, pentrucă nu e nicio crimă 

de a-ţi schimba părerea asupra felului în care trebue 

interpretat un loc oare care. Irineu chiar spune aci ce 

l-a determinat să-şi schimbe părerea, e „autoritatea 

bătrânilor".

Afară de aceasta, scrierea este în întregime atât de 

bine şi simetric închegată, că nu rămâne nici măcar 

putinţa presupunerii, că ar avea vreo interpolare.

Ea este dar nu numai cu toa'ă siguranţa opera lui 

Irineu, ci s’a păstrat şi cu totul neschimbată.
*

# *
Timpul compunerii acestei scrieri se poate determina 

numai cu oarecare aproximaţie. Sigur e că ea a fost 

compusă după ce „Adversus Haereses" luase deja 

fiinţa, pentru că pomeneşte de aceasta din urmă şi se 

întemeiază pe ea. Este ştiut că „Adversus Haereses44 

a fost scrisă pe la anul[85, deci scrierea noastră a fost 

compusă după această dată, dar cât de curând sau 

târziu, nu se poate spune, pentrucă în ea nu se găseşte 

nicio aluziune la vreun fapt istoric cunoscut sau la
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vreo întâmplare din viaţa autorului, după care să ne 

orientăm. Cum Irineu a murit în ultimii ai veacului II 

sau cel mai târziu în primii ani ai veacului III, pro

babil ca martir în persecuţiunea lui Septimiu Sever, 

scrierea datează cu siguranţă dela sfârşitul veaculu II.

Cine este acel Marcian căruia îi este adresată scrierea, 

iarăş nu putem şti. Din capitolul 1 reiese numai, că 

el era un bărbat pios, bun prieten cu Irineu, laic şi 

în timpul când s’a compus scrierea, care i-a fost tri

misă „ca aducere aminte", se afla departe de locul 

petrecerii lui Irineu, de Lugdun.

Patrologul englez Lightfoot a încercat încă din anul 

1889 fîn ediţiunea scrierilor părinţilor apostolici) să 

identifice pe acest Marcian cu scriitorul „Martiriului 

sfântului Policarp*. Nu e insă sigur, dacă acela s’a 

numit Marcian, ci mai probabil Marcion sau chiar 

Marcu. Acest Marcian era apoi foarte probabil, după 

felul cum i-se adrezează Irineu, încă tânăr, aşa că nu 

poate fi acelaş, cu cel ce scrisese „Martiriul lui PolicarpM. 

cu cel puţin 30 de ani mai înainte, la 156.
*

* #
Ce importanţă prezintă această scriere?

Ea nu dă nicio lămurire mai mult despre viaţa lui 

Irineu, aşa de puţin cunoscută, nu spune nimic despre 

politica lui bisericească, despre părerile lui cu privire 

la pretenţiunile de primaţie ale episcopului Romei şi 

alte chestiuni de însemnătate capitală. Nu limpezeşte nici 

una din chestiunile încurcate, care se găsesc în opera 

principală a episcopului lionez.

Şi cu toate acestea scrierea noastră are o mare im

portanţă, din mai multe puncte de vedere.

Mai întâi, ea ne ajută să ne facem o idee exactă 

de convingerile lui Irineu, atât de cele corespunzătoare 

adevărului istoric şi dogmatic, cât şi de cele greşite, con

tribuind prin aceasta la îmbogăţirea şi lărgirea studiu

lui Istoriei Dogmelor.

Astfel, din ^a deducem că Irineu cunoaşte şi apără 

învăţătura ortodoxă despre Sfânta Treime, care nu e 

prin urmare o invenţiune a veacului IV, cum susţin 

unii teologi protestanţi; că în expunerea învăţăturii 

despre Sfânta Treime, el se apropie de coprinsul sim

bolului de credinţă zis apostolic — compus, după toată 

probabilitatea* pe la anul 150— ceea ce aduce o nouă 

dovadă detffe vechimea acestui simbol; că de asemeni, 

în expunerea învăţăturii dogmatice şi morale în genere, 

Irineu se întemeiază foarte mult pe Sfânta Scriptură, 

alături de Sfânta Tradiţiune şi de autoritatea biseri

cească, ceea ce îndreptăţeşte punctul de vedere al 

bisericii noastre ortodoxe şi al celei romano-catolice 

despre cele două izvoare ale revelaţiunii dumnezeeşti: 

Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţiune şi despre autori

tatea indiscutabilă a bisericii învăţătoare, faţă de prin

cipiul protestant, că numai Sfânta Scriptură este auto

ritatea normativă în materie de credinţă şi că nu există 

,deosebire esenţială între biserica învăţătoare şi cea 

ascultătoare.

Nu fără importanţă pentru istoria dogmelor este şi 

constatarea următoarei greşeli pe care o face Irineu;

în capitolul 74 din această scriere citim: „Căci Irod , 

regele iudeilor şi cu JPonţîu P lia t, p ro cu ra to ru l 

îm p ă ra tu lu i C la u d iu , consfătuindu-se, l-au osândit 

la moarte (pe Iisus)w.

Pilat, procuratorul împăratului Claudiu!

Claudiu a fost împărat între anii 49—54, iar Mântui

torul a fost răstignit în anul 33, adică pe timpul împă

ratului Tiberiu (14—37), când a fost Pilat procurator

(26—36).

Cum fa:e Irineu această confuzie de a pune răstig-

niera Domnului cu aproape 20 de ani mai târziu ?

Explicaţia ne o dă „Adversus Haereses". Din aceasta

aflăm, că Irineu a căzut şi era fatal să cadă în această

greşală istorică, pentrucă să poată justifica o greşită

părere dogmatică, al cărei susţinător era. Anume, ei

învaţă, cum de altfel au învăţat şi alţii înaintea lui, că

Iisus era în vârstă cam de 50 de ani, când a fost

răstignit. Două sunt motivele care au hotărît pe Irineu

să susţină această părere: 1. căci, dacă ar fi admis

că Mântuitorul a murit la vârsta de 30 de ani, nu

putea combate cu succes pe gnostici, cari asemănau

cei 30 de ani de viaţă pământească a Mântuitorului 
cu cei 30 de eoni propoveduiţi de ei; şi 2. pentrucă
Christos este al doilea Adam, a trebuit sâ treacă prin 
toate vârstele vieţii omeneşti, ca să poată mântui pe 
oamenii de toate vârstele.

Pe gnostici îi putea el combate şi fără să alerge la 
acest subterfugiu şi i-a şi combătut întemeindu-se pe 
sfântul Evanghelist loan, care spune în Evanghelia sa, 
că Mântuitorul a serbat de 3 ori paştele în timpul 
activităţii sale publice, ceea ce însemna că n’a fost de 
30 de ani tocmai, când a murit, ci de 33, sau, mai 
exact, de 33 şi jumătate, de concepţiunea sa soterio- 
logică nu s’a putut însă lepăda şi aşa a trebuit să 
ajungă la acea concluzie greşită.

Părerea sa şi-o întemeiază Irineu pe de o parte pe 
tradiţiunea „bătrânilor", care ar fi auzit aceasta din 
gura ucenicului iubit al Domnului, iar pe de alta pe 
cuvintele din capitolul 8, versul 57 din Evanghelia lui 
loan: „Nu eşti încă de cincizeci de ani şi ai văzut pe 
Avraam ?u

Că tradiţiunea pe care se întemeiază Irineu nu e 
adevărată şi interpretarea ce dă el cuvintelor în che
stiune din Evanghelia patra e greşită, nu mai încape 
nicio îndoială. Fapt este însă, că aşa a crezut el şi că 
acum este sigur, că nu era greşit, nici interpolat locul 
din „Adversus Haereses" în care se afirmă, că Mântui
torul a fost răstignit în zilele împăratului Claudiu.

Scrierea nostră este dar un bun comentar al operii 
„Adversus Heereses11 şi aceasta adaogă iarăş la impor
tanţa ei.

Importanţa scrierii stă mai departe în aceea, că ea 
contribue mult la lămurirea raportului dintre Noul şi 
Vechiul Testament, dintre creştinism şi iudaism, care 
nu era destul de precizat pe atunci şi nu e limpede 
nici azi în mintea multora. In această privinţă citim, în 
capitolul 96, următoarele: De aceea riavem tre
buinţă de nicio lege ca educator, căci, iată, grăim  
cu Tatăl şi stăm cu el fa ţă către fa ţă “.

In sfârşit, importanţa scrierii stă şi în aceea, că ne 
dă un tablou exact de felul şi întinderea învăţământu
lui catehetic în veacul II.

Importanţa ei este dar destul de mare, pentrucă să 
ne bucurăm de aflarea acestui mărgăritar pierdut.

/. Mihălcescu.
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Ceartă între Evrei şi catolici.—Sub acest titlu, 

noi am vorbit în mai multe rânduri ale acestei reviste 

despre un caz petrecut în Iaşi, cu un Evreu creştin, 

Heinrick Rosenbaum, care a fost înmormântat în ci

mitirul evreiesc din Iaşi. Episcopia catolică din acel 

oraş a protestat, cerând să fie înmormântat în cimi

tirul catolic, fiindcă Rosenbaum a murit în această 

credin{ă. După multă tărăgăneală, citim acum în zia

rul Lumea din Iaşi (4 Martie 1913) că medicul şef al 

judeţului a aprobat dezgroparea lui şi înmormântarea 

în cimitirul catolic.

* L >* *

Cum  se cugetă azi.—-Uneori ne îngrozim de sco- 

borârea la care a ajuns puterea de a judeca în ziua 

de azi* Oamenii apropie unele de altele lucrurile care 

se ciocnesc, şi spun că întăresc sau păstrează ceiace 

de fapt slăbesc sau desfiinţează.

Iată pilda:

In a doua chemare pentru clădirea unui cuptor de 

ardere a morilor în Bucureşti, urzitorii ei, între care 

se găsesc 2 ingineri, 2 arhitecţi, 3 medici, 3 ziarişti, 

un fost ministru (d. Trancu-Iaşi) şi alţii, scriu:
Fără a atinge oâtuşi de puţin tradiţia religioasă din con

tră pătrunşi de necesitatea din ce în ce mai acută a în- 

hum&rei, dorim înfiinţarea unui orematoriu uman pentrn 

prefacerea în cennşe a cadavrelor omeneşti.

Adică ce înţelegeţi d-voastră de aici? că ei vor şi 

tradiţia religioasă a înhumării (nu puteau zice a în

gropării, că au uitat româneasca) şi arderea...

Da bine mai ştiu a cugeta dumnealor !... E caşi cum 

ai spune: Ne închinăm în faţa drepturilor raţiunii şi 

dorim să vedem triumful nebuniei!

După război, lumea a ajuns să nu mai facă deose

bire între lucrurile care se bat cap în cap. Le pun 

alăturea şi cred că sunt unul şi acelaş lucru !
** * A. S .

Scăpăm  dc^îla ttfe lder .— Glattfelder era episcopul 

catolic din Timişoara, mare vrăjmaş al Românilor. 

Murind în Ungaria Arhiepiscopul Arpad Varady din 

Kalocsa, Glattfelder va trece în locul său. România 

scapă de el. Ducă-se sănătos !

1. Fostul episcop catolic al Temişoarei, Glattfelder,

fiind nevoit să paraseasca ţara noastra din cauza pur- 

tărei sale neromâneşti şi să primiască un scaun 

episcopal în Ungaria, a adresat, la plecare, catolicilor din 

eparhia Temişoarei, o pastorală în care a insultat din 

nou neamul românesc şi credinţa ortodoxă. Pentru

această faptă, parchetul a deschis acţiune publica in 

potriva lui şi autorităţile militare l-au trimis în jude

cata consiliului de război al corpului VII de armată, 

iar numerele jurnalelor care au publicat pastorala au 

fost confiscate. Numai că judecata se vă face în lipsa

vinovatului şi pedeapsa nu-1 va putea atinge, pentru 

că el stă la adăpost dincolo de graniţele ţării. Iată cum 

ştiu să se poarte vlădicii catolici în ţara noastră.

2. Monsegniorul Marmaggi, nunţiul papii în România, 

a fost de curând la reprezentarea cinematografică a 

piesei Iisus Christos. Ca să facă reclamă filmului şi nu 

mai puţin şi sieşi, Escelenţa sa a publicat o scrisoare 

cu aprecieri elogioase 1a frumuseţile filmului. In scri

soare, Escelenţa sa numeşte pe Iisus Christos, ca orice 

profan într’ale Teologiei, »Omul-Dumnezeutt. Dacă 

această expresiune eretică ar fi fost întrebuinţată de 

un ortodox de ai noştri, scribii catolici şi catolicizaţi 

ar fi acuzat întreaga biserică ortodoxă de erezie, dar, 

fiindcă ea a ieşit din pana unui reprezentant diplomatic 

al Sanctităţii sale Infailibilului din Roma, tac ca peştii.

3. Din Polonia vine ştirea, că în locul asasinatului 

mitropolit Gheorghe, a fost ales mitropolit ortodox al 

Poloniei arhiepiscopul Vohinion Dionisie.

4. In Cluj se va construi o catedrală ortodoxă. Ea 

va fi aşezată în mijlocul oraşului, în faţa teatrului.

Planurile şi devizul sunt gata şi în primăvară se vor 

începe lucrările de construcţie. Va fi o clădire mona- 

mentală.

5. Liceul catolic din Oradea Mare a fost închis de 

Ministerul Instrucţiunii şi va fi transformat în liceu de 

stat, pentru că ungurii catolici îşi băteau joc de neamul 

şi limba noastră. Astfel, un profesor, ca să explice 

elevilor în chip intuitiv sunetul â, care nu este In 

limba ungurească, a dus cu sine în clasă un câine şi

l-a tras de coadă, ca să marae, după care a adăogat: 

„Iată sunetul românesc â“. Fără comentar.

Ş T I R I

Danie pentru biserica rom ânească d in  Paris. 

D-na M aria Calimachi a dăruit Ministeriului de culte 

200.000 de lei în efecte, pentrucă, din venitul lor, să mă

rească şi să întreţie oorul capelei româneşti din Paris.
*

* *
Religiunile şi confesiunile în Serbia.— După o

statistică publicată de Gazette de Prague, despre popula- 

ţiunea din Serbia, în acel regat sunt: 5,602,227 de orto

docşi, 4,735,154 de catolici, 216,847 de protestanţi şi 

1,557,687 de mohamedani. Mai sunt şi mozaioi, împrăştiaţi 

în felurite ţinuturi ale ţării, dar al eăror număr nu e dat.

* * *
Reiig iunea în  Basarabia.—Ministerul instrucţiunii a 

trimes poruncă tuturor şcoalelor din Basarabia ca să se 

poarte mai multă grijă de învăţământul religiunii, dar con

trolul şcoalelor primare să na se mai facă şi de protopopi,

oi numai de revizori.

Atunci cine o să bage de seamă dacă învăţarea religiu

nii se face ou grija ou care s’a poruncit?
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întronarea Patriarhului sârbesc.—La 28 Iunie se

vor face în Belgrad serbările pentru întronarea Patriarhu

lui sârbesc. Ziua de 28 este aniversarea bătăliei dela
Cosovo.

*
* *

Promulgarea legii pentru noile episcopii. — Le

gea votată la începutul lunii Martie, prin care s’au înfiin

ţat episcopiile dela Constanţa, Bălţi şi Cetatea-Albă a 

fost promulgată prin Monitorul oficial din 10 Martie c.
*

# *
Hirotonie de arhiereu.—Duminică 5/18 Martie o. a 

fost hirotonit arhiereu, în catedrala Mitropoliei din Bucu

reşti, Păr. Iustinian Teculescu, lostul protopop al Alba- 

Iuliei şi numit episcop militar. Slujba hirotoniei a fost să

vârşită de I. P. S. Mitropolit Primat Miron, P. S. Nico- 

dem al Huşilor, P. S. Vartomolei al Râmnicului şi P. S. 

Evghenie Piteşteanu, vicarul Sfintei Mitropolii.
*

$ *
Nouă academie teologică.—Pentru a înlătura lipsa 

de preoţi, P. S. S. Episcopul Roman al Orăziimari a ho

tărât înfiinţarea unei academii teologice în Oradea-mare,

Ea se va deschide în casele Academiei de drept. Ministrul 

şcoalelor d. Dr. Anghelescu a făgăduit episcopului tot spri

jinul său, pentruca acea academie să poată funcţiona.
*

* #
Revistă bisericească nouă. — Pe ziua de 1 Martie

c. a început să se tipărească în Bucureşti o nouă revistă 

bisericească cu numele Crucea. Ea este organ al societăţii 

anonime Crucea, înfiinţată pentru a lucra şi vinde odoare * 

şi veşminte bisericeşti.
*

* *
Pentru Institutul bib lic .— Sf. Episcopie a Râmnicu

lui, Noul Severin, prin adresa Nr. 45 din 1923, înaintează 

recipiBa Nr. 7418 din 1922 în valoare de 2000 de lei, 

depuşi de Pr. N. Porumb din Craiova, la dispoziţiunea

înalt Prea sfinţitului Mitropolit Primat, pentru Institutul 
biblic.

*
* *

Polemică pentru şcoaleie confesionale.—Ziarul 

Car păţii din Braşov, în Nr. său dela 25 Fevruarie o, se 

gâlceveşte cu Telegraful român, organul Mitropoliei din 

Sibiiu, din pr^ina şcoalelor confesionale. „ Telegrafulu
•  p%

susţine că eL sunt trebuincioase şi pe viitor, Car- 

păţii nu, zicând că „nu e nicio raţiune ca tot ce a fost 

în trecut să rămână intact şi în prezent w

Fireşte că nu e nicio raţiune, zicem noi, daradăogăm că, 

de asemenea, nu e nicio raţiune ca tot ce a fost în trecut 

s& piară în viitor. Chestiunea de temei este dacă ce a fost 

în trecut mai slujeşte şi în viitor, şi noi găsim că şcoaleie 

confesionale slujesc. Fără ele, na e destul de chezăşuit în

văţământul religios.
#

* #
Ci culara Episcopului Aradului.—Tot din acel nr.

al Carpaţilor} aflăm aflăm oă P. S. Episcop IOAN al Ara 

colui a dat o circulară către toţi protopopii şi parohiile 

ţp&ihiei Aradului ca să îmbrăţişeze chemarea Principesei 

ILEANA pentru clădirea unui mare spital pentru copii. 

?rs* Sf. Sa a poruncit ca acea chemare să se citească în

biserici două Duminici una după alta şi să îndemne popo

rul a pune laînă dela mână pentru înfăptuirea aşezământu

lui. Potrivit acestei porunci, se vor întocmi liste de sub

scriere, iar în ziua Sfinţilor Apostoli se va citi în biserici la 

cât s’au suit banii adunaţi. Strângerea va merge apoi înainte 

şi la 1 Ianuarie 1924 se va citi oe sfa mai strâm dela 1 

Iulie 1928-1 Ianuarie 1924.
*

* *
Universitatea populară din Oradea-mare.— In

oraşul vlădicesc al Prea Sfîntului ROMAN s’a înfiinţat o 

universitate populara, în care s’au ţinut conferenţe apropiate

de cugetarea religioasă. Astfel d. Botta,  directorul şcoalei 

normale de acolo, a vorbit despre Filo sofia şi psihopeda

gogia religiei; d. Eugeniu Speranţă despre Creaţia 

spirituală şi viaţa ei; d. Simeon Gocan despre Consi

der aţiuni metafizice asupra sufletului.
*

* *
Confirm are de protopop contestată.— La Consis

torial mitropolitan din Sibiiu s’a făcut recurs împotriva 

confirmării Părintelui Dr. Iosif Blaga ca protopop al Bra

şovului. Recursul pretinde că prin acea confirmare s’au căl

cat mai multe puncte din Statutul organic. Pentru judeca

rea lui, va trebui să se convoace Consistoriul mitropolitan.
*

* *•
Ceasul Mitropoliei din laşi.— Ieşenii erau nemul-

ţămiţi că ceasul Mitropoliei lor, care bătea ceasurile şi sfer

turile şi servea tot oraşul, era stricat şi nu mai suna de

2 ani. Cu toate mijlooirile făoute, pentru a se căpăta suma 

de 19.000 de lei, trebuincioasă pentru dregerea lui, banii 

nu se căpătau. In sfârşit, au tost dăruiţi de d. C. Pancuf 

prezidentul corporaţiei metalurgice din Iaşi, şi ceasul şi-a 

luat din nou slujba, dela 15 Fevruarie o. Primăria oraşu

lui a făgăduit luminarea lui gratuită în tot timpul nopţii.

Mitropolia Moldovei a adus mulţămiri, atât Primăriei, cât 

şi d-lui Panou. Ceasul a fost comandat în 1881 la Geneva 

de fostul Mitropolit Iosif Naniescu, iar instalaţiunea lui 

a fost făcută de cunoscuta casă Ostapovici din Iaşi.
#

$ *
Şcoală de cântăreţi.—  Societatea cântăreţilor din 

Constanţa a înfiinţat o şcoală de cântăreţi în Adamclisi% 

la care urmează 50 de şcolari. Ea se roagă să i se tri- 

meatâ ajutoare pentru buna înzestrare a şcoalei şi înfiinţa

rea unui cămin al cântăreţilor.
*

* *
Aniversare tristă.— 1ja 6 Martie o. s’au împlinit 2 ani 

de când a încetat din viaţă în Bucureşti vrednicul preot 

Econ. Ştefan Călinescu, fost multă vreme profesor la 

amândouă seminariile din Capitală, însemnat dregător bi

sericesc şi harnic scriitor. O slujbă de pomenire i s’a 
făcut la 10 Martie în biserica Sf Ecaterina, la care slujea.

Neuitată să-i fie amintirea I
*

* #
Icoanele în aşezămintele publice. Ziarele cu data de 

4 Martie curent au publicat ştirea:

Sf. Sinod a înaintat Ministerului cultelor şi artelor
o adresă, privitoare la măsurile ce urmează să se ia 
pentru introducerea icoanelor în aşezămintele publice 
de stat şi la ceremonialul ce se va ţine în sălile de 
judecată la prestarea jurământului.
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Poşta Redacţiei

Părintelui K. Gheiitirschi. Bocşa,, judeţul Bălţi, 

Basarabia, of. Sculeni.

Cărţi de predici găsiţi la librăria Pavel Suru, Bucu

reşti calea Victoriei 85. Are de toate felurile, aşa că vă 

puteţi îndestula. E păcat că v’aţi ostenit până acuma 

şi n’r'i găsit pe când eu de mult am arătat în această 

revista unde se găsesc. De ce nu citiţi revista?

BIBLIOGRAFIE.

1. Preotul Ioan Şt. Popescu, slujitor al bisericii sfântul 

Apostol Andrei din Iaşi: Noţiuni de Liturgică sau 
explicare pe scurt a serviciului divin al bisericii orto
doxe răsăritene. Iaşi, Tipografia «Albina» strada Seu- 

lescu Nr. 1. 1923. 160 pagini. Preţul 8 lei.

2. Economul P. Godescu, licenţiat în Teologie: Omule! 
Ca român şi creştin, socoteşti necesară alianţa cu 
Christos? Ploeşti, Tipografia Progresul, 1923, 50 pagini 

format 16. Preţul 7 lei.

3. Preotul Gh. N. Niţu: Problema religioasă (Con
cepţia religioasă despre lume). Traducere din limba 

germană după D-rul Wilhem Koppelmann, dela. uni

versitatea din Munster. Roman. Tipografia Beram-Fiul 

1922. 56 pagini. Preţul 12 lei.

4. Diaconul Gr. Cristescu (azi Preot al biserica Băşica, 

Craiova): Imperativul creştin. Sugestii evanghelice 
pentru reforma socială. Buzău. Editura librăriei «Cul

tura», Constantin Movileanu. 64 pagini. Preţul 10 lei.

Mulţămiri

Sf. Mitropolie a Moldovei aduce mulţumiri obşteşti 

d-lui Gaşpar Antonovici şi soţiei sale Natalia, care 

au binevoit să dăruiască bisericii parohiale din Tîrgul 
Ştefăneşti: o cruce pentru Sf. Masă şi o păreche de 

cununii, preţuind toate 2400 de lei.

Dumnezeu să-i învrednicească de bunătăţile Sale

cele cereşti şi pământeşti! v
* ^* *

Parohia bisericii Sf. Nicolae din Călineşti, Teleorman, 

prin parohul său, Pr. N. Rădulescu, aduce vii mulţu

miri sătenilor din acea comună, care au pus mână 

dela mână şi au împodobit sf. biserică cu un rând de 

veşminte preoţeşti, preţuind 10070 de lei.

Dumnezeu să-i aibă în sfânta sa pază!
*

* *
Epitropia parohiei Ş f Nicolae-Clocociov din Slatina, 

Olt aduce vii mulţămiri d-lui Gheorghe Niculescu- 
Picheru din Bucureşti pentru dania sa făcută acelei 

biserici, cuprinzând: un potir, o copie şi o cruce, toate 

preţuind 1280 de lei.
*

* #
Parohia Suhoverca din Bucovina, prin parohul său, 

Pr. Victor de Racoce, aduce vii mulţămiri gospodarilor 

Eustafi Andronec şi soţiei sale Maria şi lui Gheorghe 
Andronec cu soţia sa Varvara din numita parohie,

pentru adevărat creştineasca lor faptă de a fi dăruit 

bisericii Sfinţii Trei Ierarhi din acea comună un 

clopot cumpărat în Bucureşti la d. N. Spireanu cu 

preţul de 8000 de lei.

Dumnezeu să-i aibă pe toţi în sfânta Sa pază!
*

* #
Epitropia şi Comitetul pentru zidirea din nou a 

bisericii Sfântul Dimitrie din Gighera Dolj, aduce 

ferbinţi mulţămiri creştinilor mai jos însemnaţi care 

au făcut numitei Biserici următoarele danii:

Domnului Marin Petrescu, pescar în Craiova, fiul 
ţăranului Petre Rădulescu din Gighera, împreună cu 
soţia sa.Maria şi cu mama sa Ioana P. Rădulescu au 
dăruit suma de lei 10.000, fiind trecuţi în Cartea de 
Aur a bisericii ca primi ctitori;

D-lui Marin Petrescu cu soţia sa, care au dăruit acestei 
biserici un rând de vesminte deplin, preţuind lei 3000.

Domnului Costică Oprescu cu soţia sa Elena, func
ţionar la căile ferate din Bucureşti, fiul ţăranului Oprea 
Tuţu din Gighera, care au dăruit suma de lei 500.

Domnului Mihail Petrişor} pescar din Corabia, fiul 
ţăranului Petre G. Petrişor din Bistreţi Dolj, cu soţia 
sa Policsenia, care au dăruit suma de lei 200, pentru 
care Dumnezeu să-i încarce de veşnicile sale bunătăţi.

*
* *

Epitropia Parohiei Movila-Miresei din judeţul Brăila, 
aduce vii mulţumiri d-lui Neacşu Radu, pentru creşti
neasca sa fapta de a fi dăruit bisericii din acea parohie 
un rând de veşminte preoţeşti, preţuind 4000 lei.

Dumnezeu să-l ţie întru mulţi ani, rodnici în astfel 
de fapte, spre a fi pildă şi altora!

*
* *

Fraţii Pop şi Răcăşeanu 
Şi Lazăr Vălimăreanu 
Negustori mari cât Negoiu,
Dar nu uit nici pre Roşoiu,

Au dăruit prea bucuros 
Pentru locaşul lui Hristos 
Din satul Valea-Mare 
Un clopot ce răsună tare 

Ca să~vestiască des şi’ndepărtare 
Bunul lor nume şi dragostea cu care 
Ajută legea creştinească 
Să crească şi să înflorească!
Tu, Dumnezeule îndurat,
Trimite harul tău curat 
Şi ploi de binecuvântări 
Ca seninul tău din zări 
Preste ei, acasă şi într’a lor cale 
Cu tot norocul milei tale.

PREOTUL I. IONESCU.
Valea Marc, Nămăcşli, Muscel.

#
* #

Epitropia Parohiei Urecheşti din comuna Urecheşti, 
judeţul Putna, aduce pe această cale cele mai căldu
roase mulţămiri următoarelor persoane:

1. Soţilor Costică şi Victoria Juncu, care au cum
părat una pereche frumoase cununii de metal argintat 
în valoare de 500 lei, pentru biserica parohială „Buna
vestire “ din Urecheşti.

2. Enoriaşilor: Gavrilă Porumb, Ştefan Porumb, 
Niculae Dumitru, Vasile Dumitru, Io n  Dumitru, Cons
tantin Dumitru, Enache Dogaru şi Ion Peiu, cari au 
cumpărat un policandru mare de metal alămit în 
valoare de 4400 lei, pentru biserica filială „Sf. Voevozi* 
din satul Slobozia, parohia Urecheşti, judeţul Putna.

BISERICA ORTODOXA ROMANA



SERIA II. AN U L 41 •
SF.

No. 7 (505) APRILIE 1923

1

u r i

V " V J

• S \  —a

f ' . ' W r

?»LMW’

,v:

/ ?

WTvTv

% •  *

v-'

a

rl :V
1 1

1 . 1
•  9

tt
c r ' u V

Mir»  *

ift
•  _ %

• M

^T-T:^—~ Ă  iL tu  Lr CTIXJ-J1X3Z•/-l

, r > - 7 -

Mi C i f  * V  • K t

>  w « .  - . - V

. ■ V _

•* t r ZŢ&TFF •  •

R t V i S B

Ar/f
* «

/ I

" C U P R I N S U L .  %% %>
Reorganizarea Centrelor noastre Ierarhice şi Unificarea bise

ricească ................. ........................................................Dr. Gh. CIUHANDU
Individul şi Comunilalea în lumina Creşlinismului . . . . Ic. Şl. S. BEJAN
Lileralura pioasă şi limba românească.................... Arhim. SCRIBAN

Mărturiile creştine sigure despre existenja Mântuitorului . . I. MIHĂLCESCU
Şcoalele bisericeşti din Basarabia............................... Şt. BEREBHET

Cronica bisericească.......................... .... I. MIHĂLCESCU, Arhim. SCRIBAN
însemnări mărunte . . . • .......................................I. MIHĂLCESCU

Ştiri............................................................................. Arhim. SCRIBAN

Poşta Redacjiei............................................................I. MIHĂLCESCU

\

I •l



SPRE ŞTI INŢA

Comitetul redactor al revistei B ISE R IC A  O R T O D O X A  R O M Â N Ă se compune din: 
I. P. S. Mitropolit Primat D r. Miron Cristea, Preşedinte de onoare; P. S. Episcop 
Vartolomeiu, director; Prof. Dr. Ioan Mihălcescu, prim-redactor/ Arhim. Scriban, secretar 
de redacţie; Dr. Ioan Lupaş, Dr. Nicolae Popescu, Dr. St. Cioroianu, Iconom Serghie 
Bej an, d. St. Berechet şi Dr. Gh. Ciuhandu membri.

Se primesc spre publicare şi articole dela alte persoane decât dela Comitetul redac
tor, în conditiunile următoare:

;  «

Articolele originale se vor plăti cu iooo de lei coala în formatul de faţă al revistei, 
traducerile şi recensiunile 800 de lei, cronicile şi răspunsurile 600 de lei.

Articolele care au fost publicate mai întăi aiurea şi care se vor reproduce pentru 
însemnătatea lor şi de această revistă, nu se plătesc.

Toate articolele trebuiesc scrise citeţ şi fără «va urma».
Orice corespondenţă privitoare la redacţie se va trimete pe adresa secretarului de re

dacţie Arhim. Scriban, Bucureşti, str. Cernica 3, sau pe a primului-redactor: Prof. I. 
Mihălcescu, Bucureşti, Aleea Rignault 5.

Pentru tot ce priveşte administraţiunea revistei, interesaţii se vor adresa secretarului 
administrativ al revistei, d. D. Sireteanu, Bucureşti, localul Sfântului Sinod, la biserica Antim.

Revista se trimete tuturor parohiilor, ca şi în trecut. Persoanele particulare care vor 
voi să li se trimeată trebuie să se adreseze administraţiunii.

% _ ■■■ ------ - ' '_—
%

ABO N AMEN T UL
I

1 a n ............................. 100 lei. Pentru străinătate, se adaugă transportul.
1 n u m ă r....................... 10 lei.

Abonamentele^ particulare se trimet secretarului administrativ (vezi mai sus). Parohiile 
vor fi încasate p in  Ministerul Cultelor însuşi.

Tipografia Cărţilor Bisericeşti—1923
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Reorganizarea Centrelor noastre Ierarhice şi Unificarea bisericească1

Dar, spre a ilustra situaţia, ţinem să mai a- al aparatului administrativ sau de cancelarie

dăogăm câteva cuvinte despre organizaţia Cen- chiriarhală şi la personalul de serviciu de casă

trelor ierarhice din vechiul Regat şi a celor din al Chiriarhilor, iar celelalt element e al organi-

Biserica unită ardeleană.

c) Biserica ortodoxă din vechiul Regat.

Nu voiu vorbi şi despre stările din Biserica

Basarabiei, despre care ştim de altfel că s’a 
pus, încă de mai’nainte, într’un stadiu de evo

luţie «constituţională», ce se apropie de Statutul 

organic luat de bază Ia proiectele de unificare 

bisericească. Dacă aş fi avut posibilitate să-i 

cunosc deaproape actuala organizaţie în detaliu- 

rile sale şi mai ales cu privire la organizaţia 

Centrului său ierarhic, aş risca aci câteva obiec- 

ţiuni în materie. Mă restrâng deci numai la supo- 

ziţiunea, că nici Centrul ierarhic ortodox dela
»

Chişinău nu va fi căutat să-şi deie aceea orga

nizaţie deplină, pe care o contemplez pentru

echilibrarea aparatului administrativ din Centrele 

noastre ierarhice.

nevrâtid să fiu rău înţeles sau să

lor de organizaţie din Centrele ierarhice ale 

Vechiului Regat, mă voiu restrînge numai la 

puţine vorbe de spus. Am la mână, drept is- 

voare de informaţie, broşura cu «Legea organică 

şi Regulamentele sfântului Sinod», Bucureşti 1892; 

Colecţiunea de Legi, Regulamente etc. de Ch. C. 

Costescu; Casa Bisericii: 1902— 19, publicată 

de Ministeriul Cultelor.

Informaţiile, pe cari ni-le servesc aceste isvoare, 

ni dau dovada, întâi de toate, că organizaţia

pomenitelor Centre ierarhice predestinate a

fi inima, care, prin pulsaţii sănătoase, să susţină 

şi promoveze vitalitatea întregului aparat al vieţii 

bisericeşti, şi să străbată până şi în arterele nouă 

ale vieţii «constituţionale» ce sunt în pregătire 

nu sunt destul de desvoltate. Ele sunt reduse 

aproape numai la aceste două elemente: unul

1) A se vedea No. 5, pag. 201.

zaţiei catedralelor numai în vederea serviciului 

liturgic fi fără de vr’o legătură organică cu acţi

unile de regim bisericesc şi cu apostolia Cuvântu

lui şi a Regimului sufletesc peste Credincioşi.

Poate, nu m’am exprimat destul de clar. De 

aceea las să grăiască următoarele tablouri, pe 

cari le-am scos din Casa Bisericii.1)

Pentru Administraţia eparhială şi pentru Ju

decata eparhială, inclusiv cancelariile eparhiale, 

iată ce personal de serviciu de cancelarie au

cele două Mitropolii şi şase Chiriarhii:

Chiriarhiile
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Mitropoliile:

1. U.-Vlachiei . . . î î 1 î î î 3 9
2. Moldovei . . . . î î î î î 3 8

Episcopiile: -

3. Argeşului . . . . î - î — — — 3 5
4. Buzăului . . . . î î 3 5
5. Dunăr. de jos . î i — î 3 6
6. Huşilor............ î î — 3 5
7. Râmnic N.-S. . . î î — î 4 7
8. Romanului . . . î - î — 3 5

0 1

1 8
2 1 8 2 o 2 2550

In resultat final, această organizaţie admini

strativă e mult inferioară chiar organizaţiei Cen

trelor administrative bisericeşti din Ardealul 

ortodox, care a trăit din contribuţiile înşişi 

credincioşilor. Noi adecă avem 

esenţial —

ceeace e

— 13 asesori (consilieri) consistoriali şi
%

4 secretari consistoriali, pe când în cele 2 Mi-
m

tropolii sunt d’abia 11 directori, subdirectori şi

*) Casa Bisericii: 1902—19, pag. 129 şi 130.
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secretari ce corăspund acelorlaşi oficii deîa noi. buni predicatori şi întocmitori de predici şi chiar

Cătră aceste servicii de cancelarie episcopală, şi de cazanii, lipsesc mă tem, că in

casă, şi anume (în resumat):

Intendenţi de p a la t ....................5

îngrijitorul monumentului . . .

chiriarhiile de peste Munţi au avut şi un per- tocmai ca şi în Mitropolia ardeleană, care n’a

sonal de serviciu înferior, pentru trebuinţele de ajuns să-şi aibă în tot locul nici măcar catedrale

cu aceasta meniţiune excluzivă — organele a- 

nume pentru o şi mai sănătoasă îndrumare mo-
*

rală a vieţii religioase.

Asemenea scăderi, cari se răzbună amar cu 

vremea, ale Centrelor ierarhice, sunt productul 

unor nenorocite împrejurări: că Biserica nu şi-a 

putut da o alta organizaţie mai complectă şi 

sub raportul intereselor morale, iar Legiferatorii,

Portari , 

Grădinari 

Servitori

1

4

8
28

La olaltă 48

Să vedem acum organizarea Catedralelor
chiriarhale. Aceasta ni-se înfăţişază, după acelaş mai mult şi mai mulţi politici decât bisericani,

isvor de informaţie, în condiţiile următoare:

i

Chiriarhiile
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Mitropollia:
•

1. U.-Vlahiei. . 2 2 3 1 8 2 i 2 4 9
2. Moldovei . . 4 4 8 2 î 2 4 9

Episcopii:

3. Argeş . . . . 3 2 1 6 2 i 2 2 7
4. Buzău . . . . 3 1 1 5 2 î 2 2 7
5. Dun. de jos 3 3 6 2 î 2 2 7
6. Huşi . . . . 2 1 2 1 6 2 î 2 2 7
7. Râmnic . . . 4 3 6 2 î 2 2 7
8. Roman . . . 1 2 2 5 2 î 2 2 7

|21
5 18 6 21 16 8

'

16 20 6 0

Acest tablou, dimpreună cu cel premergător, 

ni dovedeşte că, din vechia organizaţie catedrală

a Centrelor ierarhice chiar si din aceea ce

/

s’a codificat în Pravila Târgovişteană — în Cen

trele ierarhice ortodoxe de peste Munţi ş’a 

păstrat d’abia numai elementul privitor la can

celariile episcepeşti şi la organizaţia strict litur

gică a catedralelor.

Lipseşte aşa dar unitatea de odinioară a ideii 

de organizaţie eparhială catedrală. S’au descopciat 

din tradiţia acestor Centre predicarea sistematică
*

la catedrale: Dascălii evangheliei, apostolului şi 

psaltirei şi ritorul catedral, deşi aveam, în vre

muri depărtate, de pildă la Mitropolia Moldovei 

pe vestitul dascăl şi predicator Grigorie Ţamblac, 

si atâţia mitropoliţi şi episcopi de mai apoi,

cari au votat asemenea organizaţie defectuoasă

care şi aşa veniâ în sarcina financiară a

Statului, n’au avut întreg simţul de orientare în 

materii atât de delicate, cum este şi o bună 

organizare bitericească.

De aci vine că, măcar în parte, a venit Sf. 

Sinod al României să întregească la una prin 

aceea, că d. ex. în «Regulamentul pentru disci

plina bisericeasă», a înarticolat şi dispoziţiile 

pentru Administrarea eparhială, codificând 

dacă nu chiar

cel puţin în «Regulament»

în Legea organică de stat, dar

—- şi anumite în

datoriri privitoare la păstrarea şi lăţirea religiunei

ortodoxe, despre oficiul divin ş. a., lucruri,

pe cari de ex. în Mitropolia ardeleană n’am ajuns 

să le codificăm încă.

In nouă lege de unificare'însă trebue să între 

necondiţionat şi anumite prevederi cu privire la 

o alta, mai potrivită organizare şi consolidare a 

Centrelor ierarhice.

Necesitatea aceasta se va vedeâ şi mai bine, 

dacă, în cele ce urmează, vom arăta: cum este 

organizată de ex. biserica unită din Ardeal şi 

de câte lacune suferim noi ortodocşii din mitro

polia ardeleană, în comparaţie cu aceea biserică.

d) Biserica unită din Ardeal.

Biserica unită din Ardeal are următoarea or

ganizaţie. Ne orientăm după o publicaţie oficială 

a arhiepiscopiei din Blaj.’)

Arhiepiscopia aceasta are, în Capitulul athi- 

diecezan de lângă arhiepiscop, zece posturi de 

canonici, după cum urmează:

1) Prepozitul capitular, ca vicar general arhi- 

episcopesc, president al Consistorului mitropo-

*) Şematismul arhidiecezan, Blaj, 1911.
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litan în absenţa Arhiepiscopului, şi president al 

exactoratului diecezan.

2) Canonicul-lector, president al tribunalului 

matrimonial de a doua instanţă, membru al 

exactoratului arhidiecezan şi asesor mitropolitan.

3) Canonicul-penintenciar, comisar la examenele 

de liceu, membru al exactoratului arhidiecezan 

şi asesor mitropolitan.

4) Canonicul-cantor, membru al exactoratului 

arhidiecezan, defensor la tribunalul matrimonial 

de a doua instanţă şi asesor mitropolitan.

5) Canonicul-custode, prodirector la institutul 

teolqgic, rector al seminarului teologic, membru 

al tribunalului matrimonial de a doua instanţă, 

angajat la revidiarea cărţilor bisericeşti, director 

la internatul de fete, president la comisiunea 

pentru cvalificarea de cantori.

6) Canonicul-referendar, president al senatului 

şcolar arhidiecezan, membru în exactoratul ar

hidiecezan şi la tribunalul matrimonial de a 

doua instanţă, asesor mitropolitan.

7) Canonicul-scolastic: president la tribunalul 

matrimonial de II. instanţă, controlor al ad

ministraţiei centrale capitulare; membru în co

misia pentru revidierea cărţilor bis. şi în exac

toratul arhidiecezan, asesor mitropolitan.

8) Canonicul-cancelar: membru la exactoratul 

arhidiecezan, la tribunalul matr. de II. instanţă 

şi asesor mitropolitan;

9) Canonic-prebendat: membru al exactora

tului arhidiecezan şi al senatului şcolar, asesor 

la tribunalul matr. de II. instanţă, asesor mi

tropolitan.

10) Canonicul-teolog: membru al exactoratul 

arhid., la tribunalul matr. indicat, în comisia 

pentru revidierea cărţilor bis., rector la semi

narul tinerimei de liceu şi asesor mitropolitan.

După statul Canonicilor urmează: Consistorul 

arhiepiscopean şi mitropolitan.

Membrii acestuia sunt:

President: A-Eppul resp. vicarul.

Membrii: toţi 10 canonicii, un vicar foraneu

idin provinţie), protopopii actuali şi onorari, un

protopop onorar, profesorul de cântare şi tipic;

un profesor emerit, secretarul metropolitan, pro-

tonotarul, directorul "liceului, directorul şcoalei

normale; inspectorul şcolilor arhidiecezane; un 
protonotar, un vicenotar, un fisc, un advocat, 
un medic, un forestier şi un inginer.

Urmează Cancelaria mitropolitană, cu: câte

un director, protonotar, vicenotar, actuar, practi

cant.

'Aula mitropolitană-, an secretar, doi ceremo- 

nieri, 1 castelan.

Tribunalul matrimonial de a II. instanţă, cu 

câte-un president (canonic) şi 5 asesori (cano

nici şi alţi preoţi). Exactoratul arhidiecezan pre

sident: 1 canonic, membrii: 9 canonici, având 

lângă sine: 1 proi. emerit, Directorii liceului şi 

şcolii normale, protopopul Blajului, 1 profesor 

de liceu, 1 prof. de şcoala normală 1 prof. de 

şcoala civilă.

La urmă: Senatul scolastic arhidiecezan cu : 

1 president (canonic) şi 5 membri (2 canonici, 

1 protopop, 1 profesor şi un notar)

E bine să mai adaogăm aci pentru informa- 

ţiuni şi următoarele instituţiuni ale arhiepisco

piei Blajului: O bibliotecă arhidiecezană, cu un 

bibliotecar; Comisiunea arhidiecezană pentru re

vidiarea cărţilor rituale, în frunte cu un presi

dent (canonic) şi alţi 4 membri (din cari 2 sunt 

canonici).

Administraţia centrală capitulară, având: un 

administrator, un controlor, un comptabil, un 

actuar-casar un oficial agronomic şi un cance- 

larist.

Institutele de învăţământ arhiepiscopeşti din 

Blaj sunt următoarele: o facultate teologică, un 

gimnaziu, (liceu) superior, o preparandie (şcoală 

normală) arhiepiscopească; o şcoală de aplicaţie 

(de practică) lângă cea normală; o şcoală civilă 

(medie) de fete; o şcoală gr -catolică pentru în

văţături de industrie.

Mai există la Blaj şi o Comisiune permanentă 

pentru cvalificarea cantorilor.

Să facem acum un rezumat, pentru o orien

tare mai de aproape.

Capitulul arhidiecezan, stătător din 10 digni- 

tari numiţi canonici, fac administraţia biseri

cească a arhidiecezei; îndeplinesc lucrările de 

natură epitropiască ale arhidiec^ei şi sunt mem

bri ai Consistorului arhiepiscopesc şi mitropolitan, 

şi prevăd chestiunile matrimoniale apelate ia 

cele două tribunale matrimoniale de a doua in

stanţă.

Ei sunt, totodată presidenţi, uneori şi mem
bri, în celelalte comisiuni constituite în centrul 
ierarhic.

Instituţiunile de învăţământ (teologie, liceu, 

etc.), precum şi serviciile administrative bise
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riceşti inferioare, în felul cum sunt constituite, 

au la îndemână un mare număr de preoţi şi 

absolvenţi de teologie. (Mirenii sunt foarte pu

ţini în gremiul acestei biserici strict-ierarhizante).

In total,—la anul 1911, centrul ierarhic din 

Blaj avea, 58 persoane repartizate pe serviciile 

înşirate mai sus, aşa că slujitorilor acelui cen

tru li-s’au încredinţat mai multe servicii.

Să luăm în vedere mai întâi pe membrii cle

rului.

Pe lângă cei zece canonici ca dignitari bise

riceşti superiori mai aveau: 7 profesori de te

ologie, cu studii superioare; 8 profesori de li

ceu, preoţi şi cu studii teologice academice; 2 

profesori preoţi la şcoala normală şi alţi şase 

preoţi în servicile administrative inferioare.

Prin urmare, din 58 aplicaţi în serviciul cen

trului ierarhic al Blajului, preoţii sunt în număr 

de 33. Către aceştia, în serviciul institutelor de 

învăţământ (liceu, şcoală normală, etc.), mai avem 

12 absolvenţi de teologie; iar mireni în senz 

propriu sunt (în afară de 2 femei, învăţătoare), 

numai. 11 persoane, în servicii lumeşti (medic, 

profesor de muzică, advocat, forestier, inginer, 

agronom, etc). —- Intre aceşti 11 mireni nu sunt 

socotiţi servitorii de cancelarii şi de casă ai 

arhiepiscopului unit.

Acum să facem o comparaţie. Biserica orto

doxă din Ardeal, care n’a avut latitudinea şi 

mijloacele morale şi materiale — şi mai ales pe 

cele din urmă — de a-şi organiza Centrele ie-
%

rarhice, aveâ în gremiu (la curţile episcopeşti 

şi la Consistoare) d’abia un efectiv de 21 pre

oţi (Sibiiu: 6, Arad: 8, Oradea-mare: 3‘, Caran

sebeş: 4); iar la institutele de învăţământ d’a

bia 17 preoţi (9+5 + 0 + 3); deci întreg perso

nalul preoţesc, de serviciu, administrativ şi di

dactic din centrele ierarhice ale mitropoliei or

todoxe ardelene d’abia: 38 persoane 1) — faţă 

de 33 preoţi din gremiul Blajului singur !

Facem acum o comparaţie în Biserica ort. 

română din vechiul Regat. In această privinţă 

constatăm stări şi mai îngrijorătoare.

Două mitropolii şi opt chiriarhii de peste 

Munţi au d’abia 8 directori şi 2 subdirectori de 

cancelarii chiriarhale, pe când numai arhidie-

ceza g. cat. din Blaj are zece canonici.

întreg personalul de serviciu adminstrativ —

1) Prot. congresului din 1916 (Cel din 1912 e defectos).

dela directori până inclusiv cei 25 cancelişti 

dela cele 8 chiriarhii ort. de peste Munţi face 

d’abia, rotund: 50 persoane, pe când în arhidi- 

eceza Blajului numai, cifra persoanelor încredin

ţate cu servicii administrative centrale (escep- 

tând pe profesorii, cari n’au şi vr’un serviciu 

administrativ), face cel puţin (10 canonici -f- 25 

la alte servicii administrative) 35.

Şi mai isbitoare este proporţia, dacă vom 

pune, alăturea de cei (8+2) 10 directori şi sub

directori de cancelarii chiriarhale, pe cei 28 

canonici — dotaţi de Statul Român! — ai pro- 

vinţei mitropolitane unite din Ardeal!

Prea evident: Organizaţia centrelor ierarhice 

ortodoxe de dincoaci cât şi de dincolo de Car- 

paţi este cea mai defectuoasă, ce se poate în

chipui, ceeace constitue nu numai un desavantaj, 

ci şi o primejdie pentru viitor, dacă nu ne vom 

reorganiza aceste centre, în mod potrivit inte

reselor obşteşti.

Intre atât de deosebitoare condiţii de orga

nizaţie a centrelor ierarhice ortodoxe şi unite:
*

şcoale ale Bisericii, pe cari ortodocşii ardeleni 

le-au avut în măsură redusă numai, iar în Regat 

au lipsit total (afară de Seminare) e prea de în

ţeles: de ce centrele ierarhice ortodoxe n’au 

putut să dea şi cărturari bisericeşti din sânul lor ! 

Şi mai departe, dacă de ex.: biserica unită din 

Ardeal şi mai ales Blajul, cu atâtea aşezăminte 

culturale (şcoale aie Bisericii)> pe cari ortodocşii 

din Ardeal le-au avut în proporţii mai reduse 

numai, a adus neamului şi servicii culturale, pe 

cari le apreciem după cuviinţă, — avem iarăşi 

de aface cu un rezultat direct al felului, mai 

complect şi mai complex, de organizare al acelui 

centru ierarhic.

Aceste rezultate, de cărturărie bisericească şi 

culturală, sunt efluxul, că slujitorii administra

ţiei bisericeşti nu au fost îngropaţi cu desă

vârşire în grijile îndatoririlor de cancelarie şi a 

fost firesc, ca dintre aplicaţii atâtor instituţii bi

sericeşti şi culturale să poată răsări şi câte un 

condeiu de seamă!

Această organizaţie culturală, întemeiată pe 

cadre bisericeşti, a Blajului unit — o foarte bună 

organizaţie «catedrală», administrativă şi cultu

rală, a fost şi va rămânea să însemne un mare 
avantaj de consolidare bisericească şi de muncă
culturală.

Iată «ceva* ce cu adevărat admir şi invidiez
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la Blaj şi ceeace trebue să ne preocupe şi pe 

noi — de a ne reorganiza centrele ierarhice bi

sericeşti în mod norocos.

Am mai avea de zis ceva ce ni se pare a 

fi bun de spus cu privire la organizarea bise

ricii unite. Datorinţele precum şi drepturile spe

ciale ale membrilor din gremiul arhidiecezei 

Blajului, nu numai cele de ordin administrativ, 

ci şi cele în legătură cu funcţiunile lor de ca

nonici şi preoţi catedrali, încă au fost normate. 

Astfel de pildă, în Actele Conciliului lor pro

vincial I dela 1872, s’au precizat şi următoarele, 

cu privire la «canonici» ca membri ai Consis- 

torului arhiepiscopesc: Ei au dreptul onorific de 

a prem-erge tuturor preoţilor din dieceză; au să 

asiste la toate funcţiunile sacre episcopale; au 

a ceti zilnic orele canonice; au de a celebra sf. 

liturghie ş. a., în o ordine precizată, în cate

drală ; au să predice în catedrală la ordinul epis

copului; au să asculte mărturisiri; n’au voie să

absenteze dela reşedinţă fără ştirea episcopului;

au să lucreze din răsputeri la cultivarea ştiin - 

ţelor, pentru înflorirea bisericii.

Toate aceste lucruri, atât de trebuitoare şi la 

noi se pot acolo, unde avem — mai bine zis: 

vom avea — Centre ierarhice atât de complect 

organizate şi bine dotate. Nu se vor putea însă 

dacă nu ne vom reorganiza şi noi Centrele 

ierarhice şi dacă puţinii bisericani din ele vor 

fi copleşiţi de grija lucrărilor de administraţie 

bisericească curentă!

Până şi datoriile Mitropolitului şi Episcopilor

— şi nu numai ale ierarhiei inferioare — atât 

datoriile precizate în canoane cât şi altele de 

un substrat mai actual, încă sunt fixate din 

nou, în pomenitele decrete sinodale dela 1872.

O specială atenţie merită, în această privinţă, 

de ex. şi Statutele diecezane ale episcopiei g.

c. de Lugoj, reînnoind îndatoriri canonice, ca 

de ex.: pentru episcop, de a predica în Dumi

neci şi sărbători şi de a pune grije deosebită 

pe cultivarea predicei în bisericile parohiale; de 

a liturgisi şi a cere ajutorul lui Dumnezeu peste

cler şi poporul diecezan; de a face vizitaţii ca

nonice pe spesele proprii şi fără de pompă, etc.

Dar nu numai arhiepiscopia Blajului îşi are 
complexă, bună şi complectă organizaţie, ci şi 
celelalte centre bisericeşti unite.

Ei, uniţii, şi-au putut crea această organi

zaţie, şi încă cu concursul material, nu numai

al averilor (moşii) de cari au dispus, ci şi cu 

al Statului unguresc de odinioară. Statul ungar 

a jertfit, sub acest raport, mult mai mult pentru 

organizarea arătată şi pentru susţinerea Centre’ot 

bisericeşti a lor un milion şi două sute mii de 

uniţi î'omâni, decât ce a contribuit Statul român 

pentru organizarea Centrelor ierarhice ale mult 

mai multelor milioane de Români ortodocşi cin 

vechiul Regat!

Doar va da bunul Dumnezeu, măcar acum 

la această mare răspântie din istoria vieţii şi 

organizaţiei Bisericii ortodoxe române, să înţe

leagă şi factorii de stat, că au o datorie, mai 

mult decât de onoare, să aducă toate jertfele 

materiale pentru o norocoasă şi complectă or

ganizare şi a Centrelor ierarhice ortodoxe ro-
%

mâne, mai ales că, dincolo de Munţi, ele sunt 

prea puţine, iar în Ardeal prea au o concurenţă, 

care ne-a pus şi până aci în umbră.

N’aş vrea să lungesc vorba, dar un lucru 

simţesc că, totuşi, trebue să-l mai spun, pe 

urma rezultatelor unui studiu anonim, ce l-am 

gătit despre cele două Biserici româneşti din 

Ardeal *).

Românii ortodocşi au — în afară de eparhia 

Clujului — 13 asesori-referenţi (consilieri) con

sistoriali, faţă de 28 staluri canonicale. Noi 

avem, în întreaga mitropolie ortodoxă, d’abia 

64 protopopi, faţă de 111 protopopi uniţi, şi 

mai departe, — suntem deci întro îngrozitoare 

inferioritate nu numai în privinţa organizării 

Centrelor ierarhice, ci şi în a organizaţiei bise

riceşti în privinţă.

După atât de mari lacune în ale organizaţiei 

bisericeşti — lacune ce nu pot fi atribuite vino

văţiei personale a nimănui, ci numai unui fatal 

concurs de împrejurări— să vedem acum, în 

ce chip ni se prezintă chestiunea organizării

Centrelor noastre ierarhice, după Proiectele ofi

ciale de unificare bisericească.

IV. Centrele ierarhice şi Proiectele de
Unificare bisericească.

Proectele acestea, cum o spuneam de mai 

nainte, au în vedere să creieze numai formele
si organele constituţionale nouă: reprezentaţive-

legislativ®, administrative şi judiciare, toate me-

1) Români ortodocşi şi Uniţi români, sau Două organiza]ii 
bis. române în Ardeal, Sibiu, 1922. Tip. «Arhid.»
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nite a da alte ogaşe, mai ales în vechiul Regat 

şi în Bucovina, regimelor eparhiale.

Prin urmare, Proectele aceste — Întocmai ca 

Statutul nostru organic tind să constituţionalizeze 

numai regimul eparhial, iar actele de Magisteriu 

şi Ministeriu sfânt le lasă în atribuţia factorilor 

excluziv ierarhici. Dar din proiectele aceste lipsesc 

prevederile, cari în Statutul organic ardelean se 

cuprind (§ 66. ct. 12), în înţelesul cărora şi 

organele constituţionale nouă sunt angajate să 

consulte pentru delăturarea greutăţilor, ce s'ar 

arăta la  executarea unor canoane sau la efec- 

tuarea unor instituţiuni bisericeşti.

Lacuna aceasta a Proiectelor de până aci 

trebue umplută, mai ales că — după cum am 

văzut în cele de mai sus — organizaţia actuală 

bisericească dincoaci cât şi dincolo de Munţi 

este defectuoasă tocmai în vederea unor insti

tuţiuni de Magisteriu şi de Ministeriu prevăzut 

în canoane, la a cărora înfăptuire trebtiesc an

gajate, pe calea legii organice de unificare, şi 

organele statutare nouă ale Bisericii.

Intre aceste instituţiuni, eu unul, pun la locul 

prim tocmai organizarea nouă a Centrelor ierar

hice, spre a corespunde ele într’un mod ideal 

întregei m isiuni a Bisericii, care nu se poate 

exhauria numai în acte de regim (fie el şi con-

stituţionalizat) şi în acte de săvârşirea cultului 
divin.

Dar şi sub acest din urmă, Proiectele de uni

ficare ni se înfăţişează ca având o mare scădere.

Să cităm, pentru dovedire, următoarele pa- 

sagii din «Proiect de Statut Organic pentru 

organizarea Bisericii Autocefale Ortodoxe Ro

mâne». Bucureşti. Tip. Cărţilor Bis. 1921.

Art. 63. Biserica catedrală dela fiecare eparhie 

îşi are personalul ei, care se compune:

a) La episcopii din câte 3 preoţi, un ecle-

siarh, 2—3 diaconi, 2 cântăreţi, 2 canonarhi şi

4 paracliseri, dintre cari unul vestmântar, şi un 
cor vocal >.

Atâta tot, şi nimic mai mult, decât o pre

vedere pentru serviciul strict liturgic al cate

dralelor. Unde sunt însă «Dascălii» şi Ritorul, 

despre cari vorbeşte Pravila noastră şi vechia 

şi frumoasa tradiţie a Amvonului românesc ?

Şi de ce, oare, s’a evitat peste tot de a se 

stabili şi o legătură măcar între unele din ser

viciile catedrale de frunte şi între serviciile ad

ministrative ? Dacă aceste două lacune s’ar um-

pleâ când ne vom reface organizaţia bisericească, 

s’ar restabili, cred, o tradiţie de folos pentru 

prosperarea sfintei noastre Biserici! In aceiaş 

articol, citat din Proiectul de unificare, se vor

beşte şi despre un serviciu misionar. El se pro

iectează în legătură cu «fiecare eparhie», dar 

nu se precizează: oare va sta în legătură cu 

catedralele (despre cari vorbeşte aceiaş articol), 

ori va fi încopciat de aparatul administrativ 

eparhial ?

Eu l-aş contempla să facă parte din organi

zaţia catedralei.

Şi mai sunt şi alte probleme, de natură mai 

mult economică-spirituală decât administrativă, 

ca de ex.:

Păstorirea sufletească, croită şi îndrumată după 

experienţele şi cerinţele vremurilor noastre. Pro

blemele de această natură, câtă vreme au făcut 

parte — şi dincoaci şi dincolo de Carpaţi —

din cuprinsul testrânsului aparat administrativ

al eparhiilor, au fost neglijate. Şi spre marea 

pierdere morală a Bisericii şi a Credincioşilor, 

vor mai rămânea neglijate, dacă nu se vor scoale 

din cadrele aparatu lu i adm inistrativ, spre, a fi 

aduse în legătură cu organizaţia catedralelor, 

care va trebui astfel întinsă departe dincolo de 

marginile lucrărilor liturgice de cult.

Şi, mai departe, dacă şi în organizaţia unitară 

bisericească — sporindu-se adică personalul ca

tedralelor în vederea atâtor necesităţi canonice, 

spirituale, şi de păstorire sufletească — am re

stabili şi vechia «boerie» bisericească a Proto

popului catedralei (pe care-1 reliefează Pravila 

în mod special, iar Biserica din Bucovina i-a 

dat şi referadă în consistor!), oare nu ar fi un 

mare câştig de cauză?!

Biserica noastră ortodoxă xomână, mai ales
V

la această mare răspântie de vreme când îşi 

proiectează o constituţie nouă şi potrivită pen

tru lungă vreme, trebue să fie cu ochii în patru 

şi să şi reclame cuvenita latitudine de organi

zaţie, spre a se putea achita cu vrednicie de

toate îndatoririle apostolice ale misiunei sale.
♦

Motivele, pentru cari cred de absolut nece

sară reorganizarea şi consolidarea Centrelor noa

stre ierarhice, şi inzist ca reorganizarea aceasta,

construită în cadrele organizaţiei catedrale, să 
fie trecută în cuprinsul Legii sau statutului de 
unificare, — sunt două.

Cel dintâi motiv este de natură dogmatică.
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Bisericii trebuie să i se redeie organizaţia po

trivită, precum şi toate organele indispenzabile, 

prin cari să se poată achita de întreita sa mi

siune dogmatică: didactică, sfinţitoare şi de 

cârmuire a sufletelor spre ostroavele mântuirii. 

Da, — fiindcă o Biserică, ce îndeplineşte numai 

misiune de regulamente administrative şi de 

tipicon, nu poate fi Biserică cu viitor şi pro

ductivă din destul.

Celălalt motiv, de natură legislâ (sau cum 

sâ-i zic) este: ca dreptul de existenţă al ace

stei organizaţii să fie inarticolat şi în legile pu

blice, de o parte, iar de alta, ca însăşi organele 

constituţionale bisericeşti ce sunt în stadiu de . 

pregătire acum, precum şi organele Statului 

însuşi să fie angajate, prin însăşi litera Legii 

sau Statutului de unificare, de a contribui cu 

toate mijloacele morale şi materiale de lipsă la 

înfiriparea unei atari organizaţii nouă bisericeşti, 

ajutând Biserica să-şi îndeplinească, bine şi în

treagă, misiunea sa faţă de Sufletul Românesc, 

care va avea în conservarea Statului un rol mai 

puternic decât toate forţele materiale ale Statului 

însuşi.

V. Un Proiect de soluţionare.

După excursul de până aci, care ori cât de 

mult s’ar părea—poate—prea lung, dar fără să 

fie de prisos, să încercăm o concretizare a re* 

organirării Centrelor noastre ierarhice.

Ierarhiei bisericeşti nu i se iau, prin noua 

constituţie «statutară» ce e în pregătire, atri- 

buţiunile sale de seamă, cari sunt cele ale Ma- 

gisteriului şi ale Ministeriului sacru, şi nici atri

buţiile Regimului spiritual, ci ea numai primeşte 

colaborarea constituţională a Credincioşilor în 

chestiunile de regim administrativ. Aceasta în

seamnă numai o raţională împărţire a muncii 

şi a răspunderilor pentru bunul mers al Bise

ricii, ale căreia probleme şi Îndatoriri sunt atât 

ce sporite în viaţa moderniâ. Dar aceasta în

seamnă totodată şi o degajare parţială a Ierar- 

b.ii de o seamă de îndatoriri, pe cari dânsa 

r. ei altfel nu le-ar putea. îndeplini mai bine nu- 

cîâi singură şi fără de concursul constituţional

* Credincioşilor.

Consecinţa morală a acestui principiu, depus

i  temelia Constituţiei nouă bisericeşti, este însă, 

ca Ierarhia., desărcinată de o seamă de lucrări 

?. răspunderi să se poată concenUă mai intemio

şi efectiv pentru îndeplinirea acelei părţi din mi

siunea sa apostolică ce nu poate fi trecută în a- 

tribuţiile Constituţiunei nouă. Acest trecut este: 

al slujirii cuvântului în toate tormele sale, al 

săvârşirei celor sfinte şi al inactivării unui mai 

bun regim sufletesc, prin desvoltarea misiunei 

pastorale, şi accesoriile ei filantropice.

Am avea aşa dar de a face cu un Dualism 

de Constituţiune bisericească. Deoparte ar sta 

Regimul costituţional administrativ, iar de alta 

Regimul canonic—spiritual, pentru administrarea 

celor sfinte şi îndrumarea sufletească a Credin

cioşilor.

Şi dacă se va face — şi trebuie să se facă! 

reorganizarea vieţii administrative prin mijlocirea 

regimului costituţional care va consacră dreptul 

şi datoria de colaborare a Credincioşilor cu Ie

rarhia, — de aci urmează, ca o absolută nece

sitate, ca şi datoriile şi acţiunile, rezervate ex

clusiv Ierarhiei, să se orânduiască din nou şi ca 

să ne creăm chiar şi organe şi constituţiuni 

nouă în serviciul mai bunei afirmări a Ierar

hiei pe terenul spiritual-canonic în cadrele atâ

tor preocupări de indispenzabilă reorganizare, 

trebuie să punem în locul prim tocmai reorga

nizarea Centrelor ierarhice menite a fi, şi în re- 

laţiunile cu viitoarele organe constituţionale-ad- 

ministrative, inima care să asigure vitalitatea în

tregului organism bisericesc.

Numai inactivându-se necondiţionat pomeni

tul Dualism în organizarea nouă a vieţii biseri

ceşti; vom putea să restabilim, şi în practică nu 

numai în teoria dogmatică, ideia de unitate a 

vieţii şi administraţiei bisericeşti, care are să sa

tisfacă întreita diregătorie moştenită de Biserică 

dela Domnul nostru Iisus Hristos. Numai astfel 

se va putea, sub aspectul practic, să se creieze 

şi acel echilibru moral în viaţa constituţională 

nouă bisericească, fără de care echilibru — în 

urma unei organizăti exclusiv administrative —

d. ex. noi Ardelenii am căzut într’o mare ră

tăcire, de a ne pasiona numai de lucrările apa

ratului constituţional şi administrativ şi n’am 

putut lucră din destul pentru dezlegarea proble

melor spirituale ale Bisericii.

De aici rezultă, aşa dar, că Centrele noastre 

ierarhice au să-şi primească o reorganizare, pro

prie şi potrivită dogmei despre viaţa bisericească, 
precum şi nevoile actuale, cari sunt cu totul 
altele — şi mai multe şi mai complicate şi mai
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grele de soluţionat — de cât ce erau în vea

curile trecute.

Episcopatul să-şi fixeze atitudinea în ceeace 

priveşte laturea spirituală a Dualismului de or

ganizaţie bisericească despre care aminteam, şi 

să proie;cteze organele nouă, cari să-i fie de aju- 

tor la realizarea misiunei sale didactice şi sfin- 

ţitoare şi de regim in cele spirituale, şi să re

clame (adecă Episcopatul) şi din a sa parte re

organizarea Centrelor ierarhice, cari nu mai pot 

rămânea în aceleaşi condiţiuni de până aci fără 

a provoca derutarea succesivă a misiunei spi

rituale a Bisericii şi înseşi Ierarhiei.

Pentru reorganizarea misiunei didactice a B i

sericii s’ar cere, în cadrele acelor combinaţiuni, 

înfăptuirea următoarelor instituţiuni şi organe :

Revenirea la organizarea catedrală a Centre

lor ierarhice în felul de a se restabili, în aceste 

centre, legătura organică între lucrările admi

nistrative (privite după concepţia îngustă de azi) 

şi între lucrările didactice şi pentru sfinţirea 

şi guvernarea spirituală a credincioşilor.

Aceste organe ar putea fi cam următoarele :

1) Pentru satisfacerea şi desvolârea Magis- 
teriului sacru:

2) Restabilirea vechei instituţiuni a predicato
rilor („ritori“) catedrali.

Acesta: va aveâ să predice regulat la Catedrală, 

când n’ar ajunge s’o poată face Chiriarhul lo

cului; va lucră predici de model pentru clerul 

mai puţin format în arta retoricei bisericeşti; 

va fi organ de control al predicării în eparhie: 

va ţinea conferinţe şi exerciţii omiletice cu cle

rul pastoral; va lucră pentru formarea şi des- 

voltarea artei şi literaturei omiletice; va putea 

fi chiar profesor de omiletică la seminarul Chi- 

riarhiei; va avea referada atâtor chestiuni în Con-

sistorul eparhial.

3) Restabilirea vechei instituţiuni a Catihetu- 

tului catedral sub titlul de preot misionar al e- 

parhiei. Acesta va avea chemarea: să lucreze 

pentru a stânjeni curentele subverzive — prose- 

litismul — din partea sectelor şi a altor confe

siuni; să iasă în faţa locului şi să predice în 

acest înţeles; să se pasioneze de problema a- 

ceasta negativă profilactică, dar mai ales de înj

ghebarea misiunilor religioase în popor; să lu

creze şi cu condeiul pentru asemenea scopuri; 

să organizeze misiuni religioase în popor spre 

a-i întări sentimentul religios-moral şi de a face

educaţia clerului pastoral în aceiaş înţeles; să 

ţină o catedră la seminar cu asemenea tendenţă 

şi să aibă referada atâtor chestiuni în Consis- 

torul eparhial:

1) Crearea unui organ — sau chiar două — 

de inspecţiune a învăţământului religios pentru in

stitutele de învăţământ: seminare, şcoli secun

dare, profesionale, primare etc. In Biserica Bu

covinei s’a creat de multă vreme această insti- 

tuţiune. Un atare organ, pe lângă activitatea de 

control, ar aveâ să îndeplinească şi misiunea po

zitivă : de a căuta cadre şi metoade nouă pen

tru îmbunătăţirea învăţământului religios; de a 

lucră el însuşi în această direcţie pentru forma

rea şi desvoltarea unei literaturi catihetice; dacă 

ar fi cel puţin doi inspectoti de aceştia, unul 

care ar avea inspecţiunea institutelor superioare 

de învăţământ (seminar, şcoli secundare şi pro

fesionale) — ar ţinea şi conferinţe catihetice cu 

profesorii de religiune; apoi ar putea să ţină 

catedra de Catihetică la seminar şi referada în 

Consistor în chestiunile de învăţământ religios; 

iar cel de al doilea inspector, cu ori fără refe- 

radă în Consistor, ar ţinea conferinţe catihetice 

cu clerul pastoral şi cu catiheţii .dela şcoaleie 

de ucenici şi dela şcolile primare.

2) Pentru satisfacerea şi desvoltarea Ministe- 

riului sacru şi al Regimului spiritual, s’ar cere:

a) Restabilirea vechei instituţiuni a Protopo

pului catedralei; mai ales că e şi o instituţiune 

subliniată şi de tradiţiunea românească, Pravila 

Târgovişteană. Protopopul catedral va fi mai 

marele catedralei şi va îngriji de buna ordine 

în toate privinţele a bisericei catedrale şi de 

înzestrarea ei cu cele de trebuinţă; va orândui 

în înţelegere cu Chiriarhul ordinea predicării în 

catedrală, când, pe lângă predicatorul catedralei, 

vor avea să predice şi alţi preoţi din gremiu ; 

va îngriji ca în viaţa liturgică a catedralei să se 

observe unitatea recerută; va face şi inspecţiuni 

pe la bisericile din eparhie cu tendenţa de a 

promova unitatea execuţiei în ale ritului; va fi 

profesor de liturgică la seminar; va avea refe

rada în Consistor în’ ce priveşte chestiunile de 

rit şi cult, şi de înzestrarea canonică a biseri

cilor parohiale.—Protopopul catedralei va fi unul 
dintre cei 3, resp. 4 preoţi, prevăzuţi în Proiec
tul de unificare, pentru episcopii, resp. mitropolii.

6) Să reînvie vechia instituţiune canonică a 

Devterevon-ului sau preotul al doilea al catedra-
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lei, în ordinea după protopopul catedralei. Pre

văzut fiind — însă fără precizarea numirei — în 

acelaş Proiect, restabilirea acestui oficiu canonic 

n’ar întimpinâ nici o greutate.—Sfera lui de acti

vitate ar fi: să fie ajutor al protopopului catedral, 

în misiunea sa de control şi de îndrumare a vieţii 

liturgice în cadre unitare.—Acest preot ar fi să 

satisfacă şi misiunea Periodevţilor— a preoţilor— 

de odinioară, cari făceau controlul bisericesc în 

eparhie, instituţiune care a fost restabilită deja 

cu bune rezultate în Biserica grecească mai nouă. 

Restabilirea acestei instituţiuni ar fi de folos şi 

pentrucă Revizoratul eclesiastic, inactivat în Bi

serica din vechiul Regat, ar avea să facă con

trolul numai în chestiunile administrative, cari se

vor spori în noua Constituţie şi-i va fi prea de 
ajuns sfera administrativă.

y) Celui de al treilea preot catedral, ce a fost 

prevăzut in Proiectul de unificare, ar putea să 

i se încredinţeze, pe lângă îndatoririle sale litur

gice la catedrală, lucrările pastoralei odigetice. 

El ar avea: să lucre, cu condeiul şi prin confe- 

renţe pastorale, pentru a perfecţiona sistemul de 

Păstorire sufletească; să pună preoţimea în cu

noştinţa problemelor de acest ordin, foarte va

riate în sine, cari pasionează preoţimea din alte

biserici, şi să fie îndrumător folositor în această 
privinţă.

5) Duhovnicul eparhial va fi preotul capelei

de curte a chiriarhului, având şi doi cantori lângă
« ■ f»

sine, 'cari vor fi şi cancelişti stabili ai Consisto

rului; va fi duhovnicul episcopului, şi-l va de- 

signâ esclusiv episcopul locului dintre preoţii cei 

mai vrednici şi mai bine cualificaţi în studii te

ologice ; va fi şetul duhovnicilor tractuali (din 

protopopiat) ai clerului pastoral. (Instituţiunea 

aceasta e inactivată deja în cele mai multe pro

topopiate din mitropolia ort. ardeleană, în le- 

gătură cu Asociaţia clerului); va ţinea conferenţe 

duhovniceşti, la episcopie, cu duhovnicii tractuali 

şi conferenţe la fel cu preoţii din serviciu pa

storal, dându-le orientările de lipsă la manuarea 

disciplinei duhovniceşti asupra credincioşilor; va 

fi consultorul episcopului în chestiunile de di

sciplină duhovnicească ce va fi concentrată în 

mâna Chiriarhului: va fi referentul stabil — cu, 

sau fără de atribuţia de consilier (asesor) con

sistorial— la Tribunalul (Consistoriul) spiritual 

eparhial în chestiuni de disciplină ale preoţilor 

din cura animarum, şi referent şi în Consistorul

sau Consiliul eparhial administrativ (întru cât unele 

din chestiunile arătate ar aveâ să fie tratate şi 

acolo). —Mai departe: ar putea avea şi referanda 

chestiunilor matrimoniale, (cari după Proiectul de 

unificare, nu sunt învrednicite de cuvenită atenţie 

şi trebuesc trecute în grija Tribunalului sau Con- 

sistorului spiritual, care să nu funcţioneze numai 

intermitent şi în chestiuni disciplinare, ci să-şi 

aibă cel puţin pe referentul stabil, care să ma- 

nuieze întreagă chestiunea de disciplină duhov

nicească şi matrimonială din eparhie).

3) Pentru trezirea la  nouă viaţă a vechilor

preocupaţiuni de natură filantropică, prin

cari s’au adus Bisericii şi credincioşilor odinioară 

cele mai mari foloase şi cari şi azi ar fi de cea 

mai înaltă utilitate practică pentru a se afirma 

Biserica în lume, s’ar cere: să se treacă în Pro

iectul de unificare, într’un mod mai precis şi mai 

concret, această misiune a Bisericii.—Da, pen- 

truca, având fundament organic mai bine precizat 

în Legea sau Statutul de organizare, să se poată 

porni mai sigur la înfăptuirea activităţii filantro

pice, căzută în mare parte în desuetudine, fără 

ca să avem azi din ea măcar nişte rudimente

mai de seamă.

Va fi deci a se preciza în Lege sau statut cam 

următoarele:
a) Subvenţionarea Bisericii, pentru a-şi crea 

instituţii filantropice , s' au de a-şi-le putea desvolta 

pe cele existente, prevăzându-se eventual şi o 

colaborare cu celelalte Confesiuni, cari — mult 

puţin — au o asemenea tradiţie şi ar intră ţp 

această colaborare (ca în Bucovina).

P) Să se prevadă înzestrarea institutelor filan 

tropice (spitale, asile, tpmniţe etc.) existente fie— 

ele ale statului s’au şi ale oricui — cu capele şi 

preoţi, ai lor proprii, pe cheltuiala statului, până 

să aibă Biserica mijloace proprii pentru pro- 

vederea trebuinţelor sufleteşti dela atari institute. 

Iar pentru provederea în ce priveşte viaţa reli- 

gioasă-culturală a temniţelor, să se reclame pentru 

fiecare eparhie câte un organ de indrumare şi 

de control bisericesc 1) d. ex. cel de al 4-iea 

preot catedral al mitropoliilor, prevăzut în Pro

iectul de unificare — iar Ia eparhii, o atare misiune, 

s’ar putea încredinţa unui alt preot, care ar fi 

din serviciul administraţiv-eparhial. — Acest in

*) In această privinţă am scris, pentru „Biserica Ort. Romlnă* 
sub titlul: Pentru eei robiţi şi pentru mântuirea lor.
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spector, care ar avea, la eparhie, grija duhov

nicească şi culturală a Temniţelor, ar fi încre

dinţat şi cu inspecţionarea celorlalte institute

filantropice (azile şi spitale), precum şi asupra

preoţilor aplicaţi la acele institute.

*

Cam în acest fel îmi închipuiesc, eu unul, echi
librarea — absolut indispenzabilă — a vieţii 
Constituţionale ce e în pregătire, precum şi

complectarea aparatului bisericesc de con
stituţie nouă şi administraţie bisericească.

Fără de aceasta echilibrare şi complectare, vom 

putea avea o sgomotoasă şi chiar folositoare 

viaţă bisericească, dar nu vom putea realiza 

problema de căpetenie — cea spirituală şi filan

tropică — a Bisericii. Şi ar fi aceasta o mare 

primejdie pentru Biserică şi Neam.
H* --------

N’ar rămânea, prin urmare, de făcut decât ca 

P. Sf. Episcopat să se pronunţe, în a sa exclu

sivă competenţă de legislativă canonică, asupra 

felului şi condiţiunilor de inactivare a aparatului 

spiritual-canonic, disciplinar ce l-am proiectat 

mai sus, precizând tot odată chestiunea: Dacă, 

în ce condiţii şi în ce măsură ar putea să vină 

atari funcţiuni specific — bisericeşti în legătură 

cu organele noui de constituţie, cari, în orice 

caz, vor trebui angajate cel puţin la acela ce 

să deie mână de ajutor şi chiar mijloace mate

riale în "scopul, ca Biserica să se poată achita şi 

de misiunea sa didactică, sfinţitoare, şi de dis

ciplină duhovnicească, în mai mare măsură ca 

până aci.
Dr. Gh. CIUHANDU 

protoiereu, asesor consislorial
şcolar, Arad.

individul şi comunitatea în lumina creştinismului

Problem? raporturilor între individ şi comu

nitate este una din cele mai grele şi complicate 

probleme ale eticei şi sociologiei. Greutatea aces

tei probleme depinde de faptul, că asupra ra

porturilor între îndivid şi comunitate influenţează 

foarte mult diferiţi factori, îndeosebi de faptul, 

că viaţa individului în realitate pare că se con

trazice cu conştiinţa lui psihologică.

Individul se consideră pe sine liber. Faptul 

acesta nu poate fi înlăturat din conştiinţa noas

tră psihologică, independent chiar de aceea dacă 

recunoaştem sau nu libertatea voinţei din punct 

de vedere metafizic* Desigur, e altă chestiune,
' • _

dacă conştiinţa noastră corespunde cu adevărul 

şi dacă în realitate ea nu este numai o iluzie; 

dar în tot cazul faptul acesta este un fapt psi

hologic, şi toate păsurile în viaţa noastră noi 

nu le putem considera altfel decât libere. «Noi, 

zice prof. Bulgacov, trebuie să eşim din pielea 

noastră, ca să putem recunoaşte acţiunile noas

tre libere ca necesare... Este aceasta o fericire 

sau nu pentru om, însă acesta este fapt, şi fapt

legat nu cu dezvoltarea şi oarecare nivel al ştin- 
ţei sociale, ci cu însuşirile fundamentale ale spi
ritului nostru, cu conţinutul permanent al con
ştiinţei noastre»1).

*) «Despre idealul social» Rev. „Voprosâ filosofii i psiholo- 
ghii“ 1903 c, 68 Maiu—Iunie pag. 293—297.

Insă de fapt omul îşi petrece viaţa sa în comu

nitate cu alţii asemenea cu el. Istoria cunoaşte 

numai pe om, care petrece o vieaţă comună 

şi vieaţa singuratică a omului noi n’o putem, 

nici măcar închipui. Chiar pentru înmulţirea nea

mului omenesc se cere o vieaţă în familie a băr

batului cu femeea. iar vieaţa aceasta este cea 

mai simplă formă a vieţei comune.

Astfel avem un fapt real incontestabil, că 

individul poate trăi şi se poate dezvolta numai 

în societate şi omul după natura sa este ani

mal sociabil. Insă din altă parte individul în
#

vieaţa socială se întâlneşte cu alţi indivizi tot 

aşa iubitori de libertate, şi societatea, care are 

ca scop unirea tuturor membrilor săi, eo ipso 

presupune mărginirea liberţăţei individului. Prin 

urmare individul liber, de fapt cu o necesitate 

fatală se mărgineşte prin normele vieţei sociale. 

In aceasta şi constă legătura primaţială a luptei 

între individ şi societate.

Lupta între aceşti doi factori trece peste toată 

istoria omenirei cu un noroc variabil, care se 

înclină când în partea societăţii când în partea 

individului, aşa că noi putem urmări în istoria 

omenirei schimbarea periodică a socialismului 

(în sensul primăţiei principiului social) şi a indi- 

vidualizmului. Afirmând aceasta, nu ne gândim
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să negăm însemnătatea altor mulţi factori, cari 

condiţionează mersul treptat al istoriei omenirei, 

însă aceşti doi factori sunt principali, în jurul 

cărora se concentrează toţi ceilalţi factori.

Individul liber cu interesele lui şi societatea, 

care cu interesele ei mărgineşte interesele şi

libertatea individului, sunt doi factori, cari în- 

drumează istoria omenirei şi cari dau acestei 

vieţi unul sau alt caracter, una sau altă culoare.

In împăcarea acestor doi factori constă pro

blema omenirei mai ales în momentul de faţă, 

când o putere groaznică e gata cu forţa să ştear

gă de pe faţa pământului toate bazele vieţei 

sociale, cari sunt rezultatul muncei de multe 

veacuri a omenirei întregi, şi făgădueşte, că pe 

ruinele vieţei de astăzi va construi o nouă viaţă 

socială, In care toţi vor fi mulţumiţi şi fericiţi.

Chestiunea stă în aceea, ale cui interese tre

buie să domineze, a societăţii sau ale individului ? 

Cine cui trebuie să cedeze, individul societăţii 

sau societatea individului, sau trebuie să fie şi 

e posibil oarecare compromis între aceşti doi

factori ai vieţei şi dacă da apoi care este acest 
compromis ?

In lumea antecreştină, problema aceasta n’a 

fost pusă aşa de ascuţit, şi lupta între aceşti 

doi factori n’a fost aşa de intensivă ca după 

Hristos între popoarele creştine. Faptul acesta 

e natural. Intensitatea luptei între aceşti doi 

factori, putem zice, este proporţională cu pu

terea fiecărui din ei, Principiul societăţii apasă 

cu o necesitate fatală, şi pe orice treaptă de 

cultură şi desvoltare ar fi omul, acest principiu 

influenţează viaţa cu aceeiaşi putere, împunând 

omului a trăi în viaţa comună-

Schimbarea necontenită a formelor vieţii so

ciale şi totodată imposibilitatea pentru om a 

trăi absolut în afară de societate, mai bine de 

cât orice mărturiseşte, că acest principiu apasă 

totdeauna cu aceeaş putere, şi cu siguranţă pu

tem afirma, că tot cu asemenea1 putere el va in

fluenţa vieaţa şi pe viitor, cât omul va trăi în 

condiţiunile vieţei pământeşti. Astfel activitatea 

acestui factor depinde de natura omului, de vieaţa 

lui în condiţiunile de existenţă pământeşti, cari 

nu se schimbă, şi deci putem recunoaşte ca

fixă şi stabilă pentru totdeauna puterea acti

vităţii acestui factor; prin urmare el condiţio

nează numai lupta, ci nu intensitatea acestei 

!upte. Intensitatea luptei depinde de gradul con

ştiinţei însăşi a individului. Cu cât individul ma: 

bine şi mai clar îşi recunoaşte independenţa sa. 

al său «eu», într’un cuvânt cu cât este mai cult 

şi mai desvoltat, cu atât lupta între el şi so- 

cietatee va fi mai intensivă, şi dimpotrivă, lupta 

aceasta va fi slabă şi chiar nici nu se va simţi

in caz de slăbiciune a conştiinţei individului. Deci 

urmează că individul nedezvoltat relativ uşor se 

va împăca cu orice formă de administraţie so

cială, pe când în aceleaşi condiţiuni individul 

dezvoltat va porni lupta cu comunitatea şi, ne 

având nici o posibilitate, după natura sa, a se 

elibera definitiv de orice norme ale vieţei sociale, 

va duce lupta până când va găsi astfel de nor

me, cu cari se vor împăca principiile libertăţii 
şi ale intereselor individuale.

Centru, în jurul căruia se concentrează toată via

ţa omenirei antecreştine, a fost societatea, care 

avea interesele ei, mai totdeauna contrarii in

tereselor individuale, şi pentru cari în orice mo

ment individul se .aduce în jertfă. N’avem în 

vedere să explicăm bazele acestei ideologii, care
%

a dominat tot timpul până la Hristos, ci luăm 

aceasta ca un fapt real, al cărui adevăr este in

contestabil. Peste tot timpul evului antic, nici în 

teorie nici în realitate niciodată individualitatea 

n’a fost preţuită âşa de sus ca de creştinism. 

Chiar genii ale evului antic, ca Platon şi Ari- 

stotel, — şi ei căutau şi chibzuiau idealul bine

lui social, iar nu a individului în vieaţa socială. 

Cum vedem în acest period unul din doi fac

tori— principiul vieţei sociale a avut posibilita

tea să se desfăşure cu toată puterea sa, pe când 

alt factor: libertatea individuală era pe treapta 

inferioară a desvoltărei. Prin aceasta se explică 

de ce în acest period lupta între individ şi so

cietatea n’a fost aşa de intensivă ca mai pe urmă.

Desigur că şi în acest period individul n’a 

stat tot timpul pe aceeaşi treaptă a desvoltării, 

dar în tot cazul totdeauna a dominat acea ideo

logie, conform căreia societatea e totul; şi pen

tru interesele ei proprii individul trebuie să de- 

pue toată munca şi energia sa, şi în orice mo

ment poate să fie sacrificat. In acest period, in

dividul nici într’un moment dat nu s’a gândit 

să se pună In comparaţie cu societatea, mai ales 

să-şi considere interesele sale mai presus de ale 

societăţii. Toate schimbările formelor vieţei so

ciale, cari au avut loc în acest period, dela teo- 

craţie până la democraţie, s’au făcut în numele
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societăţii, iar nu a individului, şi ca scop au avut 

binele social, iar nu individual. Dacă în acest 

period s’au întâmplat şi tulburări şi răscoale, 

ridicate în numele intereselor individuale, apoi 

ele se iveau nu pe baza unei ideologii, ci izbuc

neau din cauza apăsărei şi asuprirei cu totul 

fără de omenie a acestui idol asupra individului) 

când numai era chip de răbdat. Insă aceste 

tuli urări degrabă încetau, înăbuşite cu forţa 

fizică, şi individualitatea, sub influenţa ideologiei 

ce domina, din nou ducea mai departe vieaţa 

sa grea şi de robie. Eşirea în acest sens a unor 

indivizi aparte totdeauna s’a terminat cu pieirea 

lor. Una din aceste victime pe altarul intere

selor principiului social a fost şi Socrat. Relativ 

mai intensiv s’a pornit lupta la finele acestui

period. Totuşi până la Hristos a dominat ideo
logia anterioară.

Creştinismul a găsit în vieaţa socială două 

categorii de oameni: cu toate drepturile, şi fără 

nici un drept; muncitori şi alţii, cari se foloseau 

cu roadele muncei, robi şi liberi. Creştinismul 

a anulat prăpastia, care exista între aceste două 

clase de oameni, a scos în relief libertatea indi

viduală şi a ridicat însemnătatea morală a in

dividului la o înălţime ne mai pomenită mai 

înnainte, şi ne mai atinsă cfiiar şi până în pre

zent. Astfel s’a întâmplat că, pe când unul din 

factorii vieţii — principiul social, continua influ

enţa sa cu aceeaş putere, alt factor — individua

litatea, a eşit în istorie cu o energie morală 

nespusă, cu o conştiinţă desvoltată enorm.

Nu e nevoie de explicat cauzele acestei schim

bări în ideologia omenirei; dar trebuie obser

vat că nu e nici o posibilitate a recunoaşte 

aceasta numai ca un rezultat al evoluţiei istorice. 

Nu negăm importanţa şi acestui factor, însă tre

buie să recunoaştem în cazul de faţă puterea 

unui alt factor Dumnezesc, adică existenţa pe 

pământ a unei Persoane atât de înălţătoare şi 

perfecte, care a fost şi este ca un ideal'pentru 

toţi oamenii. In caz contrar, am putea pune 

întrebarea, împreună cu filosoful V. Soloviev: 

«Pentru ce, zice el, evoluţia aceasta n’a mers 

mai departe şi n’a scos la iveală persoane şi 

mai înalte ? De ce, după Iisus Hristos, progresul

se observă în toate părţile vieţii numai în dome
niul puterei spirituale a individului nu ?

De la Socrat până la Hristos au trecut mai 

puţin de patru veacuri, şi dacă în acest period

scurt evoluţia istorică a putut să producă aşa 

sporire a puterei spirituale în individualitatea 

omenească, atunci cum s’a întâmplat, că într’un 

termen mult mai îndelungat (după Hristos) în

tr’un mediu, în care mişcările istorice au mers 

mai repede, această evoluţie s’a arătat atât de 

slabă, că nu numai n’a sporit perfecţionarea 

morală a individului, dar nici n’a ţinut-o măcar

la aceiaş nivel?»1)
Cum şi n’ar fi fost, însă era creştinească — 

întruparea, naşterea şi vieaţa Mântuitorului, care 

este Dumnezeu şi om, a fost acel rubicon, peste 

care trecând individualitatea nu s’a mai putut 

întoarce înapoi altfel de cât renunţând la sine 

însuşi.

Natural că chiar de la început trebuia să 

izbucnească o luptă aprigă şi înverşunată între 

aceste două principii, în care luptă, principiul 

individual sau trebuia să pieară, ceea ce putea 

să se întâmple numai cu distrugerea creştinis

mului, sau reuşind să dea o nouă coloare vieţei 

istorice, al cărei centru va fi înainte individul, 

iar nu comunitatea.

Primele trei veacuri ale creştinismului au fost 

timpul preţuirei din nou a tuturor valorilor vie

ţei omeneşti din trecut; creştinismul, prin mar

tirii săi, a arătat în realitate ce forţă puternică 

morală de rezistenţă poate să dezvolte indivi

dul contra societăţii. Ziua reclamării creştinis

mului ca religie de stat a fost ziua triumfului 

principiului individual asupra societăţei, în sen

sul cum societatea se înţelegea în lumea ante- 

creştină8). Insă creştinismul, scoţând la suprafaţa 

istoriei în toată puterea lui unul din factori — 

libertatea individuală, n’a nimicit puterea altui 

factor — necesitatea pentru individ a normelor 

vieţei sociale, nici n’a putut face aceasta, ci 

dimpotrivă, a recunoscut legalitatea şi a acestui 

factor, explicându-1 numai din alt punct de vedere.

Prin urmare ideologia din trecut, care se baza 

exclusiv pe principiul social, găsind bază şi în 

creştinism, desigur a putut să existe şi mai de

parte. Cu adevărat istoria constată că ideologia 

aceasta a rămas în toată puterea ei şi mai de

parte, deşi pe viitor în realitate a fost silită să 

se considere cu ideologia creştinismului, care a 

ridicat aşa de sus demnitatea individului.

f) «O pravdanie Dobra». Moscova, ed. II 1899 pag, 251,

2) Expunem importanţa creştinismului numai în chestiunea,

care ne interesează.
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Lupta Intre individ şi societate cu apariţia 

creştinismului s’a pornit mai intensivă. In vieaţa 

popoarelor creştine vedem o schimbare neîntre

ruptă a formelor vieţei sociale, şi dominarea când 

a unui, când a altui factor, când a principiului 

individual, când a celui social; însă de acum în

ainte nici într'un moment dat nu dominează un
<

singur principiu în mod absolut; dominarea unui 

factor oarecare în vieaţa popoarelor creştine este 

numai relativă, deşi totdeauna se simte destul 

de tare.

In timpurile evului mediu, o deosebită formă 

a vieţei sociale pe ruinele imperiului Roman s’a 

format—sistema feudală. S’au construit casteluri 

separate inaccesibile, a căror proprietari se ocu

pau cu furturi şi hoţii în locurile de prin prejur.

«Fenomenul acesta, zice prof. Zavitnevi,1) 

este analogic cu ce a fost în monarhiile despo

tice din Asia, numai cu acea diferenţă esen

ţială, că acolo dominează arbitrariul autorităţilor, 

cari susţin unitatea statului, aci — arbitrariul in

dividului, care distruge unitatea statului»*) Prin 

urmare, în sistema feudală, noi vedem domi

narea individului liber şi neglijarea principiilor 

sociale. Insă necesitatea vieţei sociale, mai târ

ziu sau mai de vreme, trebuia să se' simţească 

şi trebuia să influenţeze asupra individului, întru 

cât, cum ştim, individul nu poate trăi în afară

de comunitate.

In adevăr, n’a trecut mult timp şi s’a ivit .reacţia 

în forma comunelor orăşeneşti şi în persoana re

gilor. Aceşti doi factori cu forţa fizică în scurt 

timp au introdus o nouă formă a vieţii sociale, 

prin care s’a ridicat importanţa societăţii şi cu 

totul s’a apăsat libertatea individului. Natural că 

cu astfel de forme a vieţei n’a putut să se îm

pace individul liber; el a intrat în luptă pentru 

apărarea libertăţii sale, şi, după cum drept ob

servă istoricul Zavitnevici, «atunci când cei mai
i

tipic reprezentant al acestei forme de vieaţă, 

Ludovic al XlV-lea triumfa victorios aclamând: 

«statul sunt eu», englezii au reuşit să taie capul 

regelui pe eşafod»3). Tot asemenea răsturnare a 

:ăcut şi revoluţia franceză pe continentul Europei.

Subsolul tuturor luptelor acestora a fost ten

dinţa individului de a realiza în vieaţă libertatea 

deplină, însă s’a constatat prin experienţă, că

1 Profes. de istorie la Academia din Kie7.
1 Rev. «Stranie» 1900 Voi. II, pag. 532.
*) Rev, «Strannic* 1900 V. II pag. 533.
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necesitatea vieţei sociale e destul de puternică 

şi nu e chip cu desăvârşit a neglija acest factor, 

ca rezultat al acestor lupte a fost că fie cărui 

din aceşti doi factori li s’a rezervat o deosebită 

sferă de influenţă şi prin urmare vieaţa socială 

a fost împărţită în două părţi. In partea eco

nomică s’a lăsat deplina libertate individului, iar 

în partea pur politică şi a administrării de stat 

s’a rezerzat dominarea principiului social, lăsân-

du-se aici individului numai oare care umbră de 
libertate.

Acesta a fost compromisul între aceşti doi 

puternici factori ai vieţei, pe care compromis 

s’a clădit toată cultura contemporană a ome- 

nirei. Acest compromis este rezultatul luptei între 

două Ideologii, din cari fie care are la bază a- 

devărata necesitate a naturei omeneşti, dar falşi- 

tatea fiecărei din ele totdeauna a fost, constatată 

şi în prezent, în faptul că fiecare aparte con

sideră importanţa exclusiv numai a unei din

aceste necesităţi.

Dacă conştiinţa libertăţii individuale se reprejj 

zintă ca un fapt psihologic pentru fiecare individ, 

apoi pentru acelaşi individ nu mai puţină impor

tanţă are necesitatea vieţii în societate. Prin 

urmare vieaţa omului se poate dezvolta şi per

fecţiona numai prin unirea armonică a ambilor 

factori, şi ignorarea unuia din ei atrage după sine

regretabile rezultate.

Din acest punct de vedere, natural era de 

aşteptat, că acel compromis între individ şi so

cietate, care a fost pus la baza vieţei sociale şi 

culturei contemporane, va aduce la rezultate 

triste; şi adevărat istoria n’a zăbovit a dovedi, 

că acest compromis n’a fost rezolvirea problemei 

raporturilor între individ şi societate, ci numai

o împăcare vremelnică.

Lupta trebuia să izbucnească înainte de toate

în acea sferă a vieţei, în care a fost cu totul

neglijat unul din aceşti factori, anume în partea 
economică.

In această latură a vieţei, principiul «concu

renţei libere», introdus de Adam Smith a dat 

ca rezultat dominaţiunea capitalismului concen

trat şi a adus la robie, care cu nimic nu e mai 

joasă de cât robia de pe timpurile evului antic. 

Nu e nevoe a zugrăvi toate ^grozăveniile siste

mului capitalist, cari mai mult sau mai puţin 

sunt cunoscute tuturor. Acest sistem cu toate 

mizeriile lui moralistul Martensen îl caracteri-
-4
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zează ca: «nou păgânism, şi încă păgânism în 

forma cea mai straşnică»1). Dar toată nenoro

cirea este că sistemul capitalist, care se bazează 

pe deplina libertate a individului, e susţinut de 

societate, întru cât aşa a fost compromisul între 

individ şi societate; şi astfel jugul capitalismului 

s’a strecurat în toate părţile vieţei socialer.

Aşa, vieaţa bazată pe principiul deplinei li

bertăţi a individului, a dus în sfera economică 

la desăvârşita robie, care se resfrânge şi asupra 

altor părţi ale vieţei sociale. Natural că trebuia 

să izbucnească reacţia, trebuia să dea de ştire 

de sine celălalt factor — principiul social. In 

adevăr, pe terenul aceleiaş concurenţe libere, 

s’au ivit încercări, sub forma organizaţiilor şi • 

ligilor muncitorilor, a organiza voinţa socială pen

tru lupta cu arbitrariul individualităţei libere.

Totodată, pe baza aceloraşi încurcături şi mi

zerii în vieaţa economică, care rezultă din acţi

unea arbitrară a individului liber, din nou se 

iveşte sub nume «socialism» acea ideologie, a 

cărei bază este al doilea factor — principiul so

cial, şi care cu totul nu e în considerare liber

tatea individuală.

Socialismul, ca ideologie, nu e ceva cu totul 

nou, ci numai transformarea aceleiaşi ideologii, 

care a dominat în lumea antecreştină şi a cărei 

temelie este distrugerea libertăţei individuale în 

numele intereselor sociale, numai cu acea deo

sebire că socialismul a pus pe steag ca lozincă 

binele individului, iar nu al societăţei.

Socialismul este atrăgător cu făgăduinţa sa, 

că va mântui mizeriile şi nenorocirile, aduse în 

vieaţa economică de activitatea liberă a indivi

dului. Intr’aceasta este puterea şi dreptatea lui. 

Dar mijloacele lui sunt distrugerea individualităţei 

libere şi supunerea ei definitivă principiilor so

ciale. Dacă socialismul nu recunoaşte formele
l

vieţei sociale din prezent, apoi nici de cum nu 

în principiu, ci numai pentru că aceste forme 

susţin apăsările arbitrariului individual.

«Dacă omul, zice L. Tihomirov, cândva s’ar 

umili înaintea «societăţei» sau «omenirei» ca 

înaintea unei fiinţe superioare, pentru el, aceasta 

ar însemna sfârşitul desvoltărei omeneşti. Atunci 

individualitatea n’ar mai îndrăzni a pune societăţii

scopurile sale, dar ar primi ca scopul vieţei su

punerea legilor sociale. Această direcţie se şi

*) „Hristianscoe ucenie o nravstvenosti" trad. de Lopuhin V.
II Ediţia Tuzov, Petersburg 18S0 pag. 579.

iveşte întru câtva în aşa numitul «socialism şti

inţific»1). Noi am zice că nu «întru câtva», ci 

«anume», întru cât aceasta este baza fundamen

tală a socialismului, ivif şi crescut pe terenul 

mizeriilor economice, ca reacţie contra libertăţei 

arbitrare a individului.

Socialismul este ultimul cuvânt în rezolvirea 

problemei raporturilor între individ şi societate 

pe baza acelei ideologii, care se sprijină pe o 

însuşire a naturei omeneşti: pe principiul social 

şi ignorează alta — libertatea individuală. Nu 

intrăm în critica amănunţită a socialismului, însă 

putem a zice, că individualitatea liberă nicio

dată nu s’ar împăca cu astfel de formă a vieţei, 

şi, după cum ea a şters de pe scena istoriei 

asemenea forme în trecut, tot aşa putem afirma 

sigur, le va şterge şi în viitor, şi socialismul nu 

va fi rezolvirea problemei, ci numai un nou pas 

greşit în rezolvirea ei, poate că cu câtva şi .mai 

aproape de adevăr.

Din altă parte, individul liber, cu speranţa că 

va găsi aşa forme a vieţei sociale, cu cari s’ar 

putea împăca desăvârşit libertatea deplină a in

dividului, cearcă şi schimbă diferite organizaţii 

sociale, până ajunge la negarea principiului social, 

şi la convingerea că toată fericirea pe pământ 

se poate ajunge numai prin libertatea individuală 

deplină.

Astfel de concluzie este ultimul cuvânt în re

zolvirea problemei pe baza acelei ideologii, care 

ignorează cu totul principiul social. Ştim la ce 

a dus vieaţa omenirei această ideologie în do

meniul economic. In partea politică ea se tran

sformă în anarhism. Deşi în trecutul istoriei ome

nirea n’a avut experienţă câtva de îndelungată 

cu aşa formă de administrare, dar realizarea 

acestui principiu în vieaţa economică foarte clar 

arată unde duce el. De la sine se înţelege că 

şi în vieaţa politică, libertatea tuturor imaginată, 

va deveni în realitate numai a unora mai pu

ternici în oarecari privinţi, şi prin urmare se va 

legaliza numai arbitrariul lor. Ca rezultat, se va 

întâmpla aceeaşi ce s’a întâmplat în vieaţa eco

nomică, adică vor recurge la principiul social, 

pentru ca să scape de arbitrariul, siluirea şi 

jugul a câtorva indivizi. Ceva asemenea totdeauna 

se întâmplă pe timpul revoluţiilor, şi un exemplu 

orbitor în aşa sens pe timpurile noastre a dat

*) „Relighiozno-filosovscaia biblioteca" 1904 V. IV. pag. 102-103.
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revoluţia rusă, care trecând prin anarhie, a ajuns 

la împărăţia lui Lenin şi Troţkii şi astăzi este

pe drumul organizării voinţei sociale pentru a
t * .

scăpa de jugul apăsător al bolşevicilor.

Prin urmare vedem că omul pare că este 

osândit de Dumnezeu a se lupta cu sine, şi te

meliile acestei lupte sunt puse adânc în însăşi 

natura lui. Impăcând când una, când alta din 

însuşirile naturei sale, omul se zbate într’un cerc 

şi treptat trece dela închinăciunea umilitoare 

înaintea principiului social, până la negarea acestui 

principiu desăvârşit, sau, cum se exprimă filo

soful V. Soloviev: «dela idolatrie, la eresia ico

noclaştilor, iar dela aceasta, la o nouă, mai 

adâncă idolatrie»1).

Fiecare din aceste două ideologii aparte, după 

cum vedem, are temelie în însuşirile naturei 

omeneşti şi satisfacerea cerinţelor naturei aduce 

bune roade, «că omul este fiinţă liberă şi inte

ligentă, zice Levitschii, că el tinde a fi indivi

dualitate independentă şi liberă de orice formă 

de robie. Toate acestea pot să mărturisească 

numai despre demnitatea înaltă a omului, pe care 

el se stărueşte s’o apere şi s’o îngrădească, de 

tot ce aşa sau altmintrelea ar arunca umbra ro

biei asupra ei»*).

Nu putem nega acel bine pentru omenire, oare 

a devenit ca rezultat al dezvoltării individului, şi 

nu se pune la îndoială că individul liber este 

condiţia necesară a progresului.

Insă vieaţa alcătuită numai pe baza acestui 

principiu duce la rezultate distrugătoare, şi anume 

la arbitrariul individual, care nu poate fi oprit 

cu nici o normă, şi în fine la aceeaşi robie de 

la care individul totdeauna fuge şi pe care el 

tinde s’o scoată din vieaţa socială.
I

Din altă parte, indiscutabil este şi influenţa 

binefăcătoare a principiului social asupra vieţei 

şi desvoltărei individului; vieaţa socială lărgeşte 

şi îmbogăţeşte mediul existenţei individualei 

Vieaţa socială apare şi este un leac adevărat 

contra acelor anormalităţi, la cari duce vieaţa 

dezvoltată pe extremităţile individului liber. Issă 

vieaţa, construită numai pe baza acestui principiu, 

aduce asemenea la nimicirea libertăţei individuale. 

Aici, cum zice filosoful V. Soloviev, foarte uşor 

putem ajunge la principiul monstruos, exprimat

«Opravdanie Dobra». Ed. II Moscova 1899 pag. 17.
: «Licinoşti i obşcestvo» Rev. Bogoslovskii Vestnic 1900 V.

: p*g. 126- 997.
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de un ministru francez, că «mai bine este a 

condamna douăzeci de nevinovaţi, dedât a atinge 

interesele unei instituţii naţionale»1). Dacă acest 

principiu, putem zice, este călăuza vieţei sociale 

în prezent, apoi cu conştiinţa desăvârşit liniştită 

şi socialismul îl va pune ca bază a vieţei pe 

viitor.

Cei cari stau pe baza principiului social, de 

obiceiu recurg la analogia între societate şi or- 

ganizm, afirmând, că societatea poate progresa 

numai în cazul când toţi membrii vor lucra pentru 

binele comun. Nici vorbă nu poate fi că con

cluziile, făcute pe baza acestei analogii, sunt 

juste, însă singura analogie nu e chiar dreaptă 

şi deci nu ne putem cu totul uni şi cu conclu

ziile, cari se fac pe baza ei. Dacă societatea cu 

adevărat ar fi organizm în sensul, cum organizmul 

se înţelege în ştiinţele naturale, atunci desigur 

că progresul societăţei ar merge cu necesitate 

conform legilor ei proprii; dar atunci n’ar mai 

putea fi vorbă despre raporturi între individ şi 

societate; chestiunea s’ar rezolvi dela sine în 

folosul societăţei şi de fapt n’ar mai fi nici o 

luptă între individ şi societate. Insă !upte există 

şi ea se produce tocmai din cauză, că societatea 

nu este organism în sensul adevărat al cuvân

tului, şi membrul societăţei nu este un simplu 

mădular al organizmului, ci posedă voinţă liberă, 

pe care societatea e nevoită s’o ia în consi

derare.

Desvoltarea şi progresul societăţei depinde de 

munca şi serviciul liber, iar nu mecanic al fie

cărui membru. Dacă societatea este organizm 

atunci ştiut că nu poate fi vorbă despre desvol

tarea liberă, plină şi din toate părţile a indivi

dului, ci numai despre specializarea într’o direcţie 

de activitate conform legei necesităţei; desigur, 

că societatea ca organism prin aşa specializare 

a tuturor membrilor, va progresa, dar individul 

va prăpădi tot prin ce el se caracterizează ca 

personalitate. «Lasă societatea să progreseze, zice 

Mihailovskii, dar aveţi în vedere, că prin aceasta 

ndividul regresează, şi dacă stăm pe acest punct 

de vedere, atunci societatea este primul, cel mai 

apropiat şi mai straşnic vrăşmaş al omului, contra 

cărui el tot timpul trebuie să stea de strajă. 

Prin singur procesul dezvoltărei sale societatea 

tinde a supune şi a bucăţi pe individ, a lăsa lui

*) „Opravdanie Dobra" Kdiţ. II Moscova an 1899.
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o anumită funcţie specială, distribuind celelalte 

între alţii, şi a-1 transforma din personalitate în 

simplu organ1)». Aşa ar fi să fie ordinea vieţei 

individului In societate-organizm.

Insă individul are voinţă liberă, şi supunân- 

du-se legilor sociale, el totodată se luptă pentru 

individualitatea sa, pentru independenţa şi varie

tatea lui «eu». Afară de aceasta, vom sta noi 

pe punctul de vedere al Bibliei sau al evoluţio- 

nizmului, tot una vom fi nevoiţi a recunoaşte, 

că societatea a apărut pentru desvoltarea deplină 

a individului.%

Dumnezeu a zidit femeea pentrucă bărbatul 

n’avea ajutor între toate fiinţele, zidite de Dum

nezeu. Aşa povesteşte Biblia. Prin urmare vieaţa 

lor trebuia să se desvolte prin ajutorul reciproc, 

iar nu prin serviciul lor societăţei. Persoanele 

separate, din punct de vedere al evoluţioniz- 

mului, se intercalau în societăţi mai mult sau 

mai puţin numeroase, pentru un oarecare scop 

personal, pentru atingerea unor interese comune, 

cari totodată erau şi personale, şi nu în numele 

intereselor societăţei, care deocamdată nici nu 

există. Prin urmare societatea slujeşte indivi

dului, şi nu individul societăţei. Desigur, din 

aceasta cu totul nu reese concluzia, ca societatea 

în cazul acesta este o simplă sumă, o simplă
%

uniune mecanică a persoanelor separate şi cu 

totul libere, care părere o împărtăşeşte indivi

dualismul extrem.

Societatea drept că este uniunea indivizilor 

liberi, însă uniune necesară, în afară de care 

individul n’are posibilitate a trăi şi a se dezvolta.

Evident că rezolvirea problemei se încheie în 

unirea armonică a ambelor ideologii, şi în satis

facerea ambelor necesităţi ale naturei omeneşti. 

«Trebuie de urmărit a ajunge la aşa stare a

societăţei, zice Martensen, care în principiu va 
conţinea adevărul, prin cât el se găseşte în am
bele ideologii, şi care ar susţinea dreptul atât 
al societăţei cât şi a persoanelor separate *)■*. 
«Socialismul şi individualismul, zice Bulgacov, 
nu numai nu sunt principii contrare, ci condi
ţionează unul pe altul. Numai armonia dreaptă 
între ele, unirea şi echilibru lor garantează pli
nătatea posibilă a libertăţei şi a drepturilor in
dividului 3)».

*) «Boriba za individualinoati» Rev. «Oteceatvenâea zapischi». 
an. 1875 voi. X pag. 654.

2) «Hristianscoe ucenie o pravstvenosti». Trad. de Lopuhin 
voi. II an. 1890. Ed. Tuzov C. Petersburg pag. 596.

*) «O socialinom ideale». Rev, «Voprosâ fi’osofii psihologhii»
an. 1903 Voi. 68 pag. 313.

De la sine se înţelege că, dacă individul liber 

se poate dezvolta şi perfecţiona numai In vieaţa 

socială şi dacă astfel societatea apare ca un 

mediu 'necesar, în care individul trebuie să se 

învârte şi să-şi petreacă vieaţa, atunci evident 

că între societate şi individ în princidiu nu tre

buie să fie nici o contrazicere şi nici o luptă.

Pe baza anume acestei armonii şi uniri stă 

filosoful V. Soloviev dezvoltând teoria raportu

rilor între individ şi comunitate: «nu se poate, 

afirmă el, în principiu considera individul şi co

munitatea ca contrarie. Nu se poate pune în

trebarea, care din aceste două este scopul şi 

care numai uneltă»1). A împărtăşi fără nici o re

zervă o anumită formă a vieţii sociale, omul nu 

numai nu este dătător, ci nici n’are dreptul, întru 

cât aceasta el ar putea s’o facă numai prin ştir

birea demnităţei sale omeneşti»*).

Pentru lămurirea acestei probleme, ne adresăm 

la V. Soloviev, întru cât, ne pare, el este sin

gurul filosof creştin ortodox, care a pus ches

tiunea aceasta clar în sistema sa filosofică şi a 

uminat-o, prin cât se poate, în mod teoretic, 

vrând totodată să stea pe baza creştinismulni.

Pentru a preţui pe dreptate rezolvirea acestei 

probleme, dată de Soloviev, după părerea noastră 

este necesar măcar pe scurt a da răspuns la 

întrebare: cum e de explicat faptul, că omenirea 

în urma unei munci teoretice, a cugetărei de mai 

multe veacuri şi după experienţa vieţei reale atât 

de îndelungate, a ajuns la aşa extremităţi ca so

cialismul şi individualismul ? Pentru ce omului 

i se par incompatibile libertatea individuală şi 

vieaţa socială şi el cu adevărat nu poate întruni 

şi împăca în viaţă aceste două principii, deşi 

de fapt şi unul şi altul sunt cerinţele naturei 

omeneşti şi numai prin satisfacerea ambelor 

cerinţi omul se poate desvolta şi perfecţiona ?

Noi am spus că principiul social, după inten

sitatea lui, este totdeauna unu şi acelaş şi putem 

zice că puterea influenţărei asupra vieţei a acestui 

factor nu variază. Foarte variabil apare în vieaţă 

aii factor — individul. Evident că în conştiinţa 

falşă a individului şi trebuie să căutăm cauza 

acestei disarmonii. In adevăr, astfel de libertate 

pe care o urmăreşte; individualismul extrem, nu-i

şi nici nu poate să fie în vieaţa reală. Aşa li

bertate este rezultatul tendinţelor egoistice ale
.

f) «Opravdanie Dobra» Ediţ. 2 Moscva an. 1899 pag. 255,
8). Idem pag. 274.
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individului, care gândeşte să-şi satisfacă pe deplin 

toate dorinţele sale; este rezultatul acelui egoism, 

după care omul, considerându-se pe sine ca 

centrul universului, se uită la tot ce este în jurul 

lui ca la a uneltă pentru al lui « eu». Individul cu 

aşa ideologie şi cu aşa tendinţe, desigur, nu poate 

fi mulţămit cu vieaţa socială, unde interesele lui 

sunt limitate prin interesele altor indivizi, şi el 

cere libertate nelimitată pentru satisfacerea ne

limitată a intereselor personale; însă nevoit prin 

forţa lucrurilor a trăi în societate, individul se 

sileşte să creeze astfel de forme ale vieţei sociale, 

prin cari s’ar putea satisface toate tendinţele 

egoistice. (Aceasta e utopia soeializmului). Din 

altă parte, disperându-se, că pe calea aceasta 

cândva va atinge scopul, individul ajunge la ne- 

gaţiunea din principiu a tuturor formelor vieţei 

sociale; însă pe calea aceasta el se va întâlni cu 

interesele altor persoane tot aşa de egoiste, şi 

tot cu libertate nelimitată; natural, că în urma 

unei lupte victoria va fi de partea celor mai 

tari, şi se va începe apăsarea şi persecutarea 

celor mai slabi, cât şi decretarea acestor per

secutări; într’un cuvânt prin forţa lucrurilor in

dividul din nou va fi impus în limitele vieţei 

sociale; cari pot să fie mai grele şi mai distru
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E prima oară nu numai când mă ocup, ci chiar când 
mă gândesc că poate exista un astfel de subiect, ca 
acel pe care-l înfăţişez prin lucrarea de faţă. După 
ce, vreme de peste 15 ani, m’am ocupat neîncetat cu 
felurite chestiuni din domeniul teologiei, mă mir sin
gur cum n’am dat până acum peste artera de viaţă 
religioasă, care sunt cărţile de pietate. Adică de dat 
am dat eu, dar nu le-am acordat nicio atenţiune. Abia 
în cursul acestui an am fost pus în cunoştinţă de efec
tul pe care unele din aceste cărţi, traduse pe româ
neşte, îl au asupra publicului creştinesc. Ştiri de aces5. 
tea mi-au trezit dorul de a afla ce este cu aceste 
cărţi, şi atunci m’am interesat să le găsesc, să le adun 
fi să le studiez.

Nu mi-a părut rău de ce am făcut■ Mi s’a părut 
că am descoperit o comoară de frumuseţi creştineşti, 
şt cu mirare şi mustrare mi-am zis: „ Cum de nu m’am 
ocupat eu până acum cu acest subiect/“

Nu că aceste cărţi ar fi o noutate pe care acum 
aş descoperi-o. Ele circulau, şi încă unele în mare 
mmăr, Dar circulau numai printre oamenii fără în-

gătoare pentru individ de cât cele dinainte.

(Intr’acolo duc individualismul extrem şi anar-

hizmul.

Prin urmare pe terenul egoismului şi a ten

dinţelor egoistice individul şi societatea apar ca 

nişte mari duşmani şi nu este nici o posibilitate 

a i împăca.

Dacă individualismul extrem uită că individul 

nu este numai egoist ,ci şi altruist şi astfel singur 

într’o măsură oarecare îşi mărgineşte libertatea, 

prin formele vieţei sociale, cari sunt necesare 

pentru el; apoi socialismul scapă din vedere că
«

individul nu este numai altruist, ci şi egoist şi 

împreunarea şi delimitarea ambelor principii — 

altruismului şi egoismului în vieaţa individuală 

se determină prin libertatea individului, iar nu 

prin forţă constrângătoare, şi tot aşa trebuie să 

se stabilească pe baza acestor principii şi for

mele vieţei sociale.

In ce măsură şi cum individul liber s’ar putea 

împăca cu formele vieţei sociale şi astfel s’ar 

putea desvolta şi perfecţiona, răspunsul se si

leşte să ni-1 dea filosoful V. S. Soloviev în opera 

sa «Opravdanie Dobra».

Icon. St. S. BE]AN

Chişinău

LIMBA ROMÂNEASCA
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văţătură şi nu li se dădea atenţiune. Totuşi în ele 
erau lucruri care meritau tot interesul. Ceiace nu se 
făcuse era punerea lor în lumină, preţuirea lor şi, 
prin aceasta, acţiunea de a le da o şi mai mare răs
pândire.

Astăzi, sunt fericit că m’am ocupat cu ele: una, 
pentru. mângâierea mea sufletească, al doilea, pen
trucă pot pune şi pe alţii în poziţiunea de a-şi pleca 
ochii spre aceste cărţi, din care şi ei vor sorbi mari 
plăceri creştineşti, al treilea, pentrucă dau în mâna 
propagandei creştineşti o unealtă însemnată de lucru 
creştinesc, care a fost întrebuinţată cu folos de ge- 
neraţiunile trecute şi poate fi întrebuinţată şi de acum 
înainte, al patrulea, ca un act de dreptate pentru 
nişte lucrări trecute cu vederea, dar care meritau toată 
atenţiunea.

După toate acestea, n’ar fi pentru mine fericire mai 
mare decât a afla că şi alţii au prins interes de ace
ste cărţi şi au gustat şi ei, caşi mine, aceleaşi plă
ceri duhovniceşti, din citirea lor■ -

Bucureşti, 2 Decembre st. n. 1919.
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INTRODUCERE
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Intre cărţile româneşti de cuprins religios, este o 

categorie care n’a format până acum obiectul unui 

studiu special. Acestea sunt cărţile de pietate.
Ce trebuie să înţelegem prin cărţile de pietate?

Vom răspunde mai uşor la această întrebare, dacă 

vom privi mai întâi spre celelalte cărţi^religioase. Vom 

vedea că, din toate categoriile, rămân la o parte o 

seamă, care nu intră în tlffciuna din ele. După ce vom 

face această cernere, vom putea fixa, apoi, mai lăirlu- 

riţi caracteristicele cărţii de pietate.
1. Intre cărţile religioase, o categorie este a căr

ţilor aşa numite „de ritual." Acestea sunt cărţi pen

tru cultul public creştinesc, deşi se pot întrebuinţa 

şi pentru cultul privat. Destinaţiunea lor de căpete

nie însă e cultul public. întrebuinţarea lor, potrivit 

destinaţiunii pe care o au, cere din partea creştinu

lui o anumită atitudine şi o anumită poziţiune. Ele nu 

se pot întrebuinţa şezând sau stând culcat, ci numai 

în poziţiunea respectuoasă şi reculeasă pe care tre

buie s’o aibă omul în rugăciune.

2. Altă categorie este a cărţilor de cult privat, cum 

sunt cărţile de rugăciuni. Ele cuprind mult material 

din cărţile de cult.public, dar pot cuprinde şi un ma

terial deosebit. Fiind cărţi de cult, nici ele nu se pot 

întrebuinţa pentru destinaţiunea lor decât caşi cele 

pentru cultul public.

Şi pe unele şi pe altele, ie-am putea numi, aşa zi

când, de oficialitate religioasă, fiindcă sunt cărţi în 

care creştinul stă de vorbă cu Dumnezeu.

3. Altă categorie este a cărţilor de învăţământ re- 

ligios, dela cele mai înalte, până la cele mai simple, 

pentru copii. Acestea sunt cărţi care se îndreaptă mai 

cu seamă spre intelect, fiindcă scopul, lor este de a 

împărtăşi cunoştinţe în şcoală.

4. Aproape de ele, dar nu identice, sunt cărţile de 

vulgarizare religioasă, fie ele destinate unui public ma 

luminat, fie poporului în genere. Astfel sunt, pentru 

Biserica noastră, unele scrieri religioase ale lui Alexan

dru Sturdza, scrise franţuzeşte,1) şi traduse româ

neşte de Protosinghelul Neofit Scriban.2) Ele sunt tot 

cărţi de natură intelectuală, caşi cele şcolare pentru

că se adresează tot minţii şi au de scop numai dea 

răspândi cultura religioasă în pături mai largi decât 

limitele înguste ale şcoalei.

5. Altă categorie este a cărţilor de povfestire reli

gioasă. Aci intră toate cărţile de natură literară pro

priu zisă, cum ar fi povestirile, nuvelele şi romanele 

religioase. Exemple de acest fel de lucrări, pentru lu

mea cultă avem romanele Qao Vadis, Ben-Hur, Fa- 
biola, Pe urmele lui Hristos, etc. iar pentru mulţi

mea neînvăţată: losafat (Craiova, 1910), Dorinţă îm
plinită (Iaşi, ed. 2, 1913) etc., acestea două din urmă

traduse pe româneşte de răposatul Episcop Antimal 

Râmnicului.

• In această categorie, trebuie să socotim toate lu

crările de închipuire, prin care se caută instruirea şi 

aprinderea simţirii religioase prin mijloacele literâturii, 

pentrucă ideile şi faptele religioase să fie înfăţişate, 

pe calea aceasta, într’un chip mai viu şi mai mişcător.

6. Altă categorie e a cărţilor de instruire religioasă 

care nu sunt cărţi de şcoală, dar pot fi privite, într’o 

măsură oarecare, drept lucrări de vulgarizare. Au în

să partea deosebită că se pot întrebuinţa în cultul 

public. Aşa sunt Vieţile Sfinţilor şi cărţile de predici. 
Ele nu au intelectualismul cărţilor de şcoală şi a căr

ţilor de instrucţiune, în genere, cum sunt cele de vul

garizare, şi ţintesc mai mult la mişcarea inimii. Vie

ţile Sfinţilor au ceva şi din natura scrierilor curat li

terare.

*) Oeuvres postkumes religieuses, historiques, pkilosophiques et litte-
raires d’Alexandre de Stourdza. Etudes moraies et religieuses. 
Double Paralizie. Paris, Dentu, 1858.

*) Dttplul Paralel sau Biserica în faţa papii aţii şi a reformei
veaduini XVI, Iaşi, Tip. Buciumului iomân, 1851,

Cu aceasta, aproape am epuizat soiurile cărţilor re

ligioase. Totuşi mai rămâne o categorie, care nu in

tră în niciuna din categoriile de mai sus şi care, cu 

toate acestea, există cu o fiinţă aparte, cu o desti- 

naţiune aparte şi cu o largă întrebuinţare.

Care sunt aceste cărţi?

Sunt cărţile pe care le numim «de pietate» şi a că

ror caracteristică o vom vedea îndată. Deocamdată, 

am procedat prin eliminare. Am fixat diferitele cate

gorii, fiecare cu rolul ev Şi vom vedea acum o nouă 

categorie, cu un rol deosebit, şi care numai în chip 

forţat ar putea intra în vreuna din categoriile înşi

rate mai sus.
*

S E C Ţ I U N E A  I

§ 1. Cărţile de pieiate in gensre

Viaţa creştinească pune pe creştin în faţa trebuin

ţei de a se ruga lui Dumnezeu. De aci a rezultat 

cultul creştinesc public şi privat. Creştinul se înfă

ţişează înaintea lui Dumnezeu şi comunică cu el— se 
roagă. Acestei trebuinţe şi acestui act servesc căr

ţile de cult (public sau privat). Creştinul, şi omul 

religios, în genere, nu fac numai atât. El cugetă la 

Dumnezeu şi la toate realităţile care constituie viaţa 

sa religioasă, precum suflet, moarte, viaţă de apoi, ve

nirea a doua a Mântuitorului, judecata de apoi, etc. 

Acestea sunt realităţi care stau în centrul vieţii reli

gioase, şi o adevărată viaţă creştinească, fără doar şi 

poate, îşi frământă gândurile cu astfel de chestiuni. 

In faţa lor, creştinul însă nu stă numai cu dispoziţiu- 

nea cugetătorului, a filozofului, care îndeplineşte un 

act numai intelectual, scrutând tainele vieţii sufleteşti 

şi căutând să ridice, cu puterea minţii, vălul care, 

pentru noi, ascunde necunoscutul lumii de dincolo. Cu

getând la acestea, creştinul se emoţionează şi, emo- 

ţionându-se, îşi dispune voinţa a ţinea seamă de ele 

şi a trăi potrivit acestor simţiri.

Aceasta este viaţa de pietate, care e viaţa mişcată 

de realităţile lumii religioase: păcat, rai, iad, etc. Creş

tinul care se afundă cu mintea în acestea şi se hrâ-

I  •

V
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neşte deseori cu astfel de gânduri, mişcându-se cu

su:ietul său, se zice că meditează.

Acestei stări sufleteşti a omuiui religios îi serveşte 
: categorie de cărţi, care sunt cărţile de pietate. Ele

sunt cărţi care servesc vieţii meditative a creştinu

lui, adică vieţii transportate cu gândul în lumea su-

pra-pământească.

Ele nu suat cărţi de rugăciune, fiindcă meditarea 

nu e rugăciune, nici act de cult. Deci şt cărţile de
«

pietate, fiind cărţi închinate vieţii meditative, nu sunt 
cărţi de cuit. Din cauza aceasta, pentru a fi citite,

ele nu cer atitudinea şi poziţiunea solemnă, ca la căr

ţile de cult, ci sunt cărţi care se pot citi şi într’o 

atitudine slobodă. Ele sunt cărţi de viaţă religioasă,
«

dar nu sunt cărţi de vorbire cu Dumnezeu, deşi pot 

:i presărate şi cu rugăciuni.

Dintr’un punct de vedere, ele ar putea fi trecute

I a cărţile de vulgarizare religioasă, pentrucă urmăresc 

şi ele scopul de a împărtăşi învăţătura creştinească. 

Dar ele sunt cu mult mai mult decât atâta. Scopul 

lor numai în al doilea rând este instruirea; principal- 

mente, ele vor să mişte voia omului, să-l emoţioneze, 

să-l cutremure cu puterea factorilor religioşi. Ele ur

măresc să trezească într’însul dispoziţiuni şi hotărâri

de a realiza în viaţa sa toate învăţăturile dumnezeeşti. 
ele, mai degrabă, au caracterul unor cărţi de predici

care se adresează fiecărui creştin în parte, nu în so- 

iemnltatea unei adunări bisericeşti, ci în intimitatea 

. ieţii fiecărui creştin, luat în parte.

Cărţile de pietate sunt cărţi foarte intime, cărţi de 

viaţă personală, interioară, şi care sunt strâns legate 

ue viaţa adânc religioasă. Ele apar numai din trebu

inţa de a hrăni această viaţă. Fac parte, prin urmare, 

ain viaţa tâeujă, tainică a creştinului, şi de aceia sunt 

rrodusul vieţii mistice şi servesc numai acesteia.

Deşi asemănătoare, diţitr’o lăture, cu cărţile de vul

garizare, se deosebesc mult de eie, pentrucă acelea, 
iiş i cărţile de şcoală, sunt numai unelte intelectuale

i care expun lucrurile din punctul de vedere al ade-

orului curat şi descriu faptele după şirul lor istoric.

cărţile de pietate nu se ţin strict de aceasta. Fără

i  izbi în ceva datele împărtăşite prin învăţământ şi

.-noştinţele intelectuale, ele înfăţişează o lume nouă,

rte bogată şi de o rară frumuseţă. Fiind roade ale

. eţii mistice, în ele găseşti dulceţi negândite şi ne-

-i.iUite, scăpărări din lumea suiletului, pe care nu le 
: .  găsi în viaţa creştinească şi Oficială. E o lume

..uâ care trăieşte aci, care izvorăşte din tainele fără

:: d ale sufletului. E o adevărată creare ce se ridică

sufletul religios, atât de personală şi de spontanee,

:ît  s’o poţi cuprinde-in datele cunoscute ale căr-

r de curată învăţătură tradiţionaiă.

-ănd vorbim, de pildă, de Domnul Hristos sau de.

z?. Domnului, ni-i înfăţişăm aşa cum îi ştim din 

inghelii şi cum ni-i expune orice învăţământ. Viaţa

zz pietate însă descopere taine mai multe din viaţa
/

'«■văzută a Mântuitorului, care surprind prin pute- 

Şi măestria cu care sufletele pioase ştiu să le

Pere

Astfel de adâncuri găsim în cărţile de pietate, şi 

ele hrănesc cu îmbelşugare sufletele doritoare de viaţă 

interioară. Fără această viată interioară, trebuie s’o
A  "

ştim, nici nu poate fi religiune. Căci religiunea nu 

poate fi redusă la o simplă oficialitate sau la o re

prezentare îndatinată a unor acte de cult şi la o des

făşurare de doctrină după un sistem cunoscut şi ad

mis, ci este foarte mult o neîncetată frământare şi 

îndreptare a sufletului omului spre Dumnezeu. Ea 

este activitatea de fiecare moment şi permanentă a 

sufletului legat de Dumnezeu, după cum spune Proo

rocul David: „Toată ziua legea ta cugetarea mea este*

Din această carecteristică a sufletului religios, care 

e însăşi pietatea, izvorăsc şi cărţile numite de pietate 

în care se revarsă aceste emoţiuni tainice ale sufle

tului religios, mişcat de relaţiunile sale neîncetate cu 

Dumnezeu şi de cufundarea minţii sale în sfera vieţii 

suprapământeşti.

După acestea toate, ne-am putea întreba: Ce sunt 

cărţile de pietate? Şi am putea răspunde, în scurt: 

Ele sunt o ramură a cărţilor de cuprins religios, în 

care s’a depus şi se depune rodul vieţii interioare 

a sufletului creştinesc. Ele se adresează mai mult 

inimii şi au scopul de a trezi în sufletul cititorului 

înduioşarea simţirii şi mişcarea voinţei către îndeplini

rea datoriilor religioase.

Dacă ne-am reprezenta sufletul ca însuşi pămân

tul, ar trebui să privim cărţile de pietate drept ceia

ce el produce din propria sa rodnicie şi spontaneu, 

în deosebire de ceiace el produce prin lucrarea cea 

obişnuită şi cunoscută a muncilor agricole. Şi oricât 

de frumoase şi de bogate sunt rodurile câmpuri

lor lucrate, ochii nu mai puţin ni se desfătează şi 

omul nu mai puţin se foloseşte ,de ceiace pământul 

a produs şi produce din însăşi rodnicia lui şi inde

pendent de orice lucrare omenească, cum suna codrii 

măreţi cari acopăr întinderi nemăsurate în munţi şi 

în câmpii.

Oriunde este adevărată viaţă religioasă, trebuie să 

trăiască pietatea, adică dispoziţiunea personală către 

cele dumnezeeşti şi duhovniceşti şi preocuparea minţii 

cu problemele acestei vieţi, nu din interesul de a şti, 

ci mai mult din dorul de a şe desfăta cu hrana cea
$

duhovnicească, ca o hrană indispensabilă pentru viaţa 

suiletului. Acolo nu ajunge sâ iei parte la actele "'de 

cult săvârşite de altul, şi celui care le săvârşeşte nu-i 

ajunge sâ săvârşească acte de cult pentru alţii, ci 

şi unul şi altul caută personal să muncească pentru 

sine, ca să se ridice în sfera vieţii celei mai presus 

de fire. Acolo şi apar cărţile de pietate, ca un izvor 

de unde curg apele răcoritoare ale legăturilor cu Dum

nezeu, şi ca un mijloc de a hrăni flacăra vieţii sufle

teşti tainice personale a creştinului, pe care fiecare 

trebuie s’o aprindă pentru sine.

2. Lămurirea subiectului prin exempie_
0

Mai bine ne vom da seamă de ce va să zică o carte 

de pietate, dacă vom aduce citaţiuni din astfel de cărţi.
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Vom vedea cum curge din ele, ca un râu bogat, de de bună voie Tatălui meu, pentru păoatele voastre, eu bra-

simţire religioasă, care de multe ori surprinde prin ţele întinse pe cruce şi trupul dezbrăcat, nepăstrând nimic

pentru mine şi întreg jertfindu*mă, pentru a împăca penoutatea cugetării, prin vioiciunea simţirii, prin pute

rea de a descoperi şi înfăţişa privelişti neştiute din Dumnezeu, asemenea şi voi trebuie să vă daţi mie în toate

adâncurile necercetate ale vieţii sufletului creştinesc. zilele, în slujba liturghiei,. ca o jertfă curată şi sfântă, din

tot adâncul inimii voastre şi din toate puterile sufletului 

vostru.

Ce voi cere eu dela voi decât ca să vă daţi cu totul 

mie? Orice-mi daţi afară de voi, nu este nimic, pentrucă 

eu vă vreau pe voirJtar nu darurile voastre. (Cartea IV,

cap. V III, 1).

O carte de această categorie, care şi este cartea 

de pietate prin excelenţă, e cunoscuta lucrare a lui 

Toma de Kempis sau a altuia, Urmarea lui Iisus 

Hristos. Vom vorbi de ea mai pe larg, când vom 

ajunge la cărţile de pietate româneşti, fiindcă este 

tradusă şi româneşte. Din ea, vom aduce aici numai 

puţine citaţiuni, rămânând să cităm mai mult, când 

ne vom ocupa de dânsa între cărţile de pietate în 

româneşte, în secţiunea II a acestui studiu.

Iată câteva crâmpeie, după traducerea franceză a 

lui Lamennais:

Mijloacele de a dobândi pacea lăuntrica şi g rija  de a 

înainta în virtute A. Noi am putea să ne bucurăm de o 

pace adâncă, daca nu ne-am bate capul cu ce zic şi fac

poate rămâneaalţu şi cu oe nu e treaba noastră. Cum 

multă vreme în pace acela care poartă griji străine, acela 

oare caută numai spre cele de afară şi numai rar se strânge 

în sine însuşi?

Fericiţi cei neamestecaţi în griji străine, că aceia vor 

dobândi pace multă ! (Cartea I, cap. 11} 1).

Ne este de folos să întimpinăm uneori greutăţi şi îm„ 

potriviri, pentrucă acestea deseori întorc pe om întru inima 

lui, oa să cunoască el că patria lui nu e pe pământ şi să 

nu-şi puie nedejdea în nioiun lucru din lumea aceasta. Ne 

este de folos să suferim uneori vorbe protivnice şi să aflăm 

oă oamenii gândesc rău de noi, cu toate că facem bine şi 

avem gânduri bune. Acestea ajută să ne umilim şi să ne 

ferim de slava deşartă. Căci noi căutăm pe Dumnezeu oare 

vede în adâncul inimilor mai ou seamă atunci când oamenii 

ne înjosesc şi cugetă râu de noi (Cartea I, cap. 12, 1)-

întoarceri ochii asupra ta însuţi şi fereşte te de a ju

deca faptele altora. Omul care judecă pe alţii se osteneşte 

în zadar. De cele mai multe ori, se îuşală şi greşeşte, Cer” 

cetându-se şi judecându-se pe sine însuşi, el lucrează tot

deauna cu rodnicie. De obicei, noi judecăm lucrurile după 

pornirea inimii noastre, căci iubirea de noi înşine uşor strică 

dreptatea judecăţii noastre. Dacă noi am năzui numai spre 

Dumnezeu, nu ne-am turbura atât de uşor, la cea mai mică

împotrivire care ne vine de afară (Cartea I, cap. 14, 1).

Să nu faci rău pentru nimic în lame ori pentruca să 

placi cuiva. Din dragostea către aproapele însă, care ar 

avea nevoie de ajutor, poţi lăsa uneori săvârşirea unei fapte 

bune, pentruca să faci aita mai bună. Căci atunci binele 

nu se strică, ci numai se schimbă într’unul mai mare. Nicio 

faptă din afară nu foloseşte fără dragoste. Ce se face din 

dragoste însă, aduce roade îmbelşugate, oricât de mică şi 

neînsemnată s’ar arăta fapta pe dinafară. Dumnezeu soco

teşte mai mult cât de mare e îndemnul inimii către faptă, 

decât însăşi mărimea faptei (Cartea I, cap. 15, 1).

Oferirea lu i Iisus Hristos pe cruce şi datoria de a 

nt lăsa în voia lui Dumnezeu. După cum eu m’am dat

Citaţiunea care urmează e din Les Saintes Voies 

de la Croix de M. Boudon, Paris, 1876:

Sunt mai multe căi, Doamne, oare duc la fericita des

fătare de tine; sunt mai multe cărări care duc la mărita 

ta veşnicie. Tu, Doamne, ai făcut însă un drnm mare, oare 

ne duce acolo, la limanul cei din urmă. Dar acest mare 

drum, suflete, nu e altul decât calea sfintei cruci. Această 

cale e marele drum împărătesc al tuturor aleşilor, pentrucă 

ea duce la marea cetate împărătească a împăratului împă- 

raţilor. Ea este marele drum împărătesc, pentrucă pe calea 

aceasta merge marea ceată a sfinţilor, împărăteasa tuturor 

sflnţilor şi marele împărat al raiului. Ea e marele drum 

împărătesc al mântuirii, pentrucă poştaşii prea fericitei veş

nicii prin ea îţi duc ştirile grabnice ale darului lui Dum

nezeu; prin ea merg lungile şiruri de căruţe cu hrana du

hovnicească trebuincioasă; pe ea se poartă toate preţioasele 

mărfuri ale frumosului rai. Hai, suflete, până la începutul 

lum ii; să ne scoboram apoi din veao în veao până la zilele 

noastre cele mai din urmă. Să privim ou luareaminte ce s’a 

petreout în rânduiala flrii, în legea scrisă şi în legea da

rului lui Dumnezeu. Vom vedea limpede că această oale a 

crucii a fost totdeauna marea cale împărătească a aleşilor.

Dacă văd pe un Abel, care este plăcut lui Dumnezeu, 

văd în aceiaş timp şi pe un Cain care-1 prigoneşte. Trebuie 

ca un Avraam să se găsească în cea din urmă încercare, 

prin porunca ce i se dă de a-şi jertfi pe singurul său fiu. 

Iov va ajunge pe o grămadă de gunoi, într’o părăsire gro

zavă, despreţuit de prietenei săi, batjooorit de însăşi femeia
''Vi*

sa şi despuiat de toate bunurile şi de copiii săi. Moisi are 

un Faraon, pentruca să-l deprindă cu acestea; David are 

pe un Avesalom, oopilul său. Ilie -are pe o lsabelă. Tobie 

îşi perde vederea şi este în pericol de a şi perde viaţa.

Sfântul Ioan Botezătorul are un Irod care-1 va da morţii. 

Toţi apostolii şi ucenicii sunt oameni ai crucii. Chiar dacă 

întâlnim mici nevinovaţi, slăbiciunea vârstei lor nu-i va 

souti de acest drum apăsător. De oarece ei sunt îndeosebi 

ai lui Dumnezeu, toţi vor fi soăldaţi în sângele lor şi-şi 

vor perde viaţa, pe care cu adevărat însă atunci o primesc. 

In scurt, Biserica cântă că toţi sfinţii au suferit mult. In 

sfârşit, suflete, priveşte cum împăratul tuturor sfinţilor, 

accl care este calea, adevărul şi icoana tuturor sufletelor 

care se vor mântui, calcă-ou paşi mari sau, mai bine zicând, 

aleargă pe calea aceasta din clipa cea dintâi a zămislirii 

sale dumnezeeşti, şi până la cea din urmă clipă a vieţii 

sale< Uitaţi-vă cum prea sfânta Feoioară, binecuvântata sa
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mamă îi ţine tovărăşie; sf. Ioan evanghelistul, iubitul său 

eel prea seump ; sf. Maria Magdalina, cea credincioasă în 

iubirea sa. Aduceţi-vă aminte ce ne*a învăţat Scriptura, 

că cei plăcuţi lui Dumnezeu au trecut prin multe tnrburări 

şi numai prin turburări au ajuns prietenii lui,

Mare linişte, deci, pentru toţi ceice merg pe drumul 

acesta, pentrucă e marele drum împărătesc al mântuirii; 

cel care umblă pe dânsul, nu are a se teme de nimic. O 

suflete, oricine ai fi tu, pentru ce te nelinişteşti în această 

oale a crucii ? Mi se pare că aud .pe toţi prea-fericiţii, cari 

ştiu atât de bine drumurile hotărâte ale veşniciei împo

dobite, oum îţi strigă: Nu te teme, te afli bine, mergi bine, 

te găseşti pe marele drum împărătesc care duce la cer. 

Hoţii şi ucigaşii nu mai sunt de temut, fiindcă ei fug în

aintea crucii, ou mai multă groază şi grăbire decât fug 

oamenii de tunurile pământului şi de fulgerele cerului.

Nu e tot aşa pe căile mângâierilor vremelnice şi duhov

niceşti. Vrăjmaşii noştri nevăzuţi se amestecă uşor într’în- 

sele, se ascund şi stau la adăpost. Acolo carnea se întă

reşte, firea îşi capătă viaţă, dragostea de sine însuşi se 

hrăneşte, duhul lumii se furişează.

Aceste drumuri după gustul nostru, sunt foarte pericu

loase, chiar când sun% duhovniceşti, căci iute cazi înşelat. 

Cu toate oă şi prin ele poţi merge spre Dumnezeu, deseori 

însă eşti uimit, văzând că, pe negândite, te găseşti pe 

drumul firii, în loc de a te găsi pe calea darului lui Dum

nezeu. Dulceţile simţite care curg din darul lui Dumnezeu,

mângâierile care ne vin prin mulţămirile din aoeastâ viaţă, 

şi care pot fi nevinovate, sunt mici drumuri lăturalnice care 

pot duce la cer. Dar aceste cărăruşe merg peste ţarine; 

din când în când le perzi din vedere; uneori lipsesc şi 

nu ştii unde te mai afli. Te găseşti totdeauna încurcat prin 

mii de ocoluri pe care trebuie să la faci. Trebuie să baţi 

des la porţi şi să strigi ca să întrebi de drum şi ca să 

să ştii, dacă uu cumva te-ai rătăcit. Trebuie să fii cu ne

încetată luare aminte, că altfel te rătăceşti.

Dar pe drumul cel mare împărătesc sl crucii, n’ai decât 

să mergi şi să urmezi înainte. Şi un orb ar putea umbla, 

iară să se rătăcească, mişcândn-se după zgomotul celor care 

merg. Nu mai este nevoie să întrebi unde locuieşte unul 

sau altul: Toţi ceice umblă pe el au să-ţi răspundă: Miş- 

ci-te şi ţine o tot înainte. N’ai să greşeşti de loô  afară 

sumai dacă, de bună voia ta, n’ai să te apuci să te abaţi 

iin acest mare drum al crucii şi s’o iei pe cărările gus

turilor şi ale mângâierilor.

Nu trebuie să te turburi dacă această cale se arată su

părătoare la vedere. E adevărat oă sunt o mulţime de ape 

ia trecut, dar temelia e bună. Poţi merge pe ea cu pas 

«ânâtos şi nu e nimic de temut. Acel care ar voi să se 

ihatâ dintr’însa, pentrucă să-i fie la îndemână printre pa

jişti aooperite cu flori, unde toate sunt vesele, nu va merge 

amit până ce va găsi şanţuri pe care nu le va putea trece 

mz fără a se înfunda năprasnic în pământuri afânate, 

tiu care n’ar putea eşi decât cu mari greutăţi. Cel mai 

u e  este să te ţii de marele drum tăiat de toţi sfinţii

;m:îiai. Nu e pericol să mergi pe calea Fiului lui Dum-,
»

şi a prca-sfintei sale Mame. O Mântuitorule, văd ur- 

a** tale pe drumul aoesta, cunosc bine semnul paşilor

tăi. Trage-ne după tine şi nu lăsa să ne rătăcim pe căile 

veacului acestuia. Iţi cerem această milă şi bunăvoinţă, 

pentru mila ta şi îndurarea ta fără margini şi pentru inima 

prea iubitoare a prea-curatei tale Mame, pentru toţi îngerii 

şi sfinţii tăi. Ah! cât este de plâns orbirea lumii, oare nu 

caută decât căi uşoare! Dar oât de mare e fericirea acelor 

oare şi duc crucea pe urma ţ>omnului întrupat şi a feoiorel-

nieei sale Mame! (Cartea I, cap. 3).
i

Să trecem la altă citafiune, pe care o luăm din, 

Imitation du Sacre Coeur de Jesus de Pere Arnold. 

Cartea din care luăm noi citatul, ediţiunea XV, e tra

dusă în franţuzeşte de Abatele Belet. Nu se spune 

din ce limbă e tradusă, dar, după numele autorului 

credem bă a fost compusă în nemţeşte. Ediţiunea de 

care ne servim noi e tipărită în Dijon, 1880.

Urmează citaţiunea:

Niciun lucru din lumea aceasta nu poate da inim ii 

noastre adevărata odihnă şi fericire.

1. Iisus. — Fiule, ai fost faout pentrucă să fii ferioit. 

Mintea o dovedeşte, viaţa o arată, credinţa o învaţă.

Tu cauţi fericirea, şi bine faci. Dar încetează de a o 

căuta în făpturi; n’ai s'o găseşti.

Nimic pe lumea aceasta nu e în stare să-ţi umple inima. 

Şi de ar fi să stăpâneşti toate lncrurile din lume, inima 

ta ar fi tot goală şi nenorocită.

Bunurile pământului aţâţă setea inimii, dar n’ar putea 

s’o domolească. Dimpotrivă, ou cât mai multe vei stăpâni, 

ou atâta mai setos vei fi. *

Cum s’ar putea să găseşti în făpturi ceiace ele n’au ? 

Nimenea nu dă ce n’are.

2. Ai să capeţi 'tu ceiacc niciun muritor n’a căpătat 

niciodată ? Cel mai înţelept dintre oameni avea de toate din 

belşug, era năvălit fără încetare de plăceri nouă, uimea 

popoarele prin nemărginirea bogăţiilor sale, zgomotul măririi 

sale răsunase pănă la marginile pământului.

Şi cu toate acestea a fost silit să strige, văzând golul 

inimii sale: deşărtăeiunea deşărtăciunilor şi toate sunt de- 

şărtăciuni!

bă aveţi tot ce puteţi dori .pe lumea aceasta: să po

runciţi pământului întreg; să fiţi încărcaţi de toată cinstea; 

să gustaţi toate plăcerile; îndată veţi simţi că n’aţi găsit 

nimic, fără numai că totul e deşărtăciune şi întristare a 

duhului.

3. Nu te mira, Fiule; inima ta nefiind făcută pentru 

lume, tot ce se găseşte în lume e mai pre jos de înalta ta 

menire şi nevrednic de dragostea inimii voastre.

Voi sunteţi născuţi pentru lucruri mai mari, pentru fapte 

veşnice şi nesfârşite. Fiind menit a domni veşnic, nu te 

târâ în noroi.

Ce ţi-ar folosi să câştigi lumea toată şi să perzi sufletul
s

tău? Ai fi de două ori nenorocit: nenorocit pentru chinurile 

cugetului tău, nenorocit pentru perderea ta veşnică. Fericit, 

deci, ceice despreţuieşte ceiace poale rătăci inima, ceice 

biruie cu tărie împotrivirile spre adevărata sa fericire şi 

care, aduoându-şi aminte de înalta sa chemare, caută feri

cirea în Dumnezeu, mai pre sub de toate luorurile făcutei
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4. Ucenicul. —~ O Doamne! m’ai făcut pentru fericire, 

dar n’am găsit-o încă, nici n’am gustat-o.

Patimile mele nu încetează de a-mi striga:

I&t-o! iat o! Nebun ce eram! am crezut-o, şi, dus de pa

timile mele, am alergat în toate părţile, dar, în loc de fe-

Hristos, nu trebuie sa ne îndoim de acest adevăr, nu trebuie 

să cercăm a fugi de cruce, dacă voim să fim fericiţi. Fiul 

lui Dumnezeu a trebuit să sufere şi să moară pe cruce, 

pentru a intra în mărirea sa. Toţi sfinţii s’au dus în cer 

numai pe drumul crucii. Cum am putea cere noi să nu ne 

coste nimic cerul pe care însuşi Fiul lui Dumnezeu şi toţiricire. n’am găsit decât suferinţă şi amărăciune*

Nenorocit! Făcut pentru a gusta fericirea în tine, Doamne, sfinţii l-au cumpărat atât de scump? Crucea e partea, semnul

m’am istovit căutând'o în făpturi; am fugit departe de fe

ricirea pentru care eram făcut. Am găsit răul pentru care 

nu eram făcut, şi am perit.

Deschide-mi ochii, Doamne, ca să văd culmea rătăcirii în cealaltă (din cap. 1).

celor aleşi. Cine nu vrea să sufere nimic poartă pe sine 

înfierarea celor lepădaţi, ca bogatul risipitor. Căci este cu 

totul de ti^buinţă ca sa suferim ori în lumea aceasta, ori

mele şi pentrucă, ajungând slobod, să caut în tine cu folos 

fericirea pe care n’am putut-o găsi în făpturi (Cartee I, 

cap. 2).
%

Această carte cuprinde mari desfătări sufleteşti şi

luciri de o mai mare putere din lumea sufletului şi a 

lui Dumnezeu. Traducerea ei pe româneşte ar fi de

In cele ce urmează, dăm altă citaţiune, din cartea 

Croix et consolation de Ab.şfele Boulange, Paris, fără 

arătare de a n :

Supărările aîirngă amăgirea ;>8caţu).ui*
Intre feluritele chipuri de care Dumnezeu se slujeşte, în

un nemărginit folos, numai cu câteva schimbări izvo- milostivirea sa, pentru a întoarce pe cei păcătoşi, unul din

râte din faptul că, la origină, ea e scrisă pentru Bi- cele mai puternice e dezgustul pe care-i face să-l simtă

serica Apusului pentru lucrurile care-i târâseră spre păcat. De obicei, Pronia 

lui Dumnezeu ajunge la această ţintă prin supărări, după 

cum vedem în pilda Fiului risipitor.

Acel tânăr, care-şi plecase urechea la glasul patimilor 

sale începătoare, şi-a închipuit că, dacă va scăpa de sub 

Oriunde o credinţă vie şi o adevărată iubire de Dum" stăpânirea casei părinteşti şi se va duce departe de supra-

Iată altă citaţiune din das Heilige Kreuz, Ingenbohl,
Elveţia, 1906,

nezeu mai locuieşte încă în inimile creştinilor, nu va trece 

nioio zi fără ca ei să se roage, să mulţămeasca şi să-şi 

aducă aminte de păcatele lor cu adâncă părere de rău 

înaintea chipului celui Răstignii

„ Numai în cruce e mântuirea". Aceasta trebuie s’o spunem 

şi despre semnul sfintei cruci, care a ajuns cel mai de 

seamă semn al tuturor creştinilor credincioşi, dela înte" 

meierea Bisericii. Biserica se slujeşte de sfântul semn al 

Crucii la împărtăşirea Sfintelor Taine, precum şi la toate 

sfinţirile şi binecuvântările, fiindcă toate darurile Iui Dum-
*

nezeu îşi au începutul în cruce,

„Numai în cruce a mântuireaAceasta trebuie s’o spunem

veghere* unui tată vrednic, are să găsească fericirea, fiindcă 

va putea urma fără silă pornirile sale destrăbălate. Dar 

„cine s’a împotrivit Domnului şi a găsit pacea4*? (Iov 9,

4), După porunca Domnului, „păcatul nenoroceşte omul!u 

(Proverbe 14, 84) De abia a gustat farmecul lui înşelător, 

şi îndată piere, nelăsând în urmă decât o amintire amară 

şi plină de mustrări ale cugetului. însoţită de un vrăjmaş 

muritor şi de o tristeţa fără voie şi adâncă, „Am zis în 

mine însumi: Mă voi bucura de toate aceste desfătări; nu 

voi îndepărta dela inima mea nimic din ce va dori ea! Şi 

când am putut să mă desfătez de tot ce dorisem sub soare,

am cunoscut că în toate nu este dacât deşărtăciune şi în

apoi, despre suferinţele, ostenelile ş7* strâmtorările fiecărui tristf*re în cuget!" (Eclesiastul 2).

creştin care e rescumpărat nu numai prin crucea lui Hristos Ruşinaţi-vă, căci de câte ori n’aţi făcut voi eaşi Fiul

şi, prin semnul crucii, se mărturiseşte ca robul lui Hristos, risipitor, fugind departe de Tatăl vostru ceresc, pentru a

ale cărui daruri milostive el le p rim eşte , ci şi prin urmarea sătura nenorocita voastră poftă! Voi părăseaţi pe Soţul ne-

Celui Răstignit pe drumul crucii va ajunge la menirea sa muritor al sufletului vostru, pentru a urma ademenirile amă-

cea veşnică şi se va face părtaş la fericirea şi mărirea Mân- gitoare ale lumii, care e vrăjmaşul lui!

tuitorului său. Hristos a suferit pentru noi, zice Sf. înţelege, de asemenea, cu o mulţamire adâncă, mustră-

Petru, (1 Petru 2, 11) şi ne-a dat pildă ca să umblăm rile ca c&re acest Soţ credincios a străpuns inima ta, .>e

pe urmele lu i. Mântuitorul însuşi strigă către noi: lo t când tu te depărtai de dânsul; precum şi dezgustul, supă-
%

celce ce vrea să vie după mine să se lepede de sine, rările, şi întristările amare, pe care el le-a semănat în

toate căile tale „Ou un gard de spini îi voi închide dru

mul pe unde merge; îl voi umplea cu o grămadă de petre.

să-şi ia crucea şi să-mi urmeze mie (Luca 9, 23). 

Cine nu duce crucea nu poate fi ucenicul meu (Luca

14. 27). Deci nu este pentru creştin alt drum spre mântuire Nicio cărare nu-i va fi deschisă, până ce va ajunge să

decât drumul crucii. zică: Trebuie să mă duc sa găsesc pe Soţul meu cel dintâi,

Creştinismul este şi rămâne legea crucii. Cine nu vrea 

să ducă crucea trebuie să înceteze de a fl creştin. Cuvântul 

despre cruce este o bucată din învăţătura de credinţă, Din 

nefericire încă, pentru mulţi este un „cuvânt greu", care 

le este de neînţeles şi împotriva căruia inima se răzvră

teşte Dacă însă noi ou adevărat voim să fim ucenicii lui

pentrucă eram atunci mai fericită ca aziw! (Osea 2, 6).

Atât de milostiv umbla Domnul cu sufletul care geme 

sub robia patimilor lui. Dar dacă şovăieşte totdeauna a se 

lepăda de ele; dacă el nu se hotărăşte încă a sfărăma lan

ţurile pe care le iubeşte şi pe care, rând pe rând, le urăşte; 

dacă, după cum zice Proorocul, „el şi-a învârtoşat inima
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lui cu diamantul, ca s& nu asculte cuvântul pe care Domnul 

i-1 trimeteu (Zakaria 7, 12); atunci aoest Dumnezeu al 

lilii se aruncă asupra lui *cu pedepsele cele mai simţite

cugetarea disciplinată prin cultură. Prin acest mijloc,
materialul doctrinal al religiunii, material care exista 
de mai nainte, este expus acum în formă organizată.

* m

ale sărăciei, ale boalei, ale prigonirii oamenilor, ale pâră- Toate elementele lui sunt grupate în ordine, după

sirii din partea celor pe care i*a iubit cel mai scump! . . . asemănări şi deosebiri, şî se alcătuiesc mai multe

In sfârşit, se apropie ceasul căinţei. „Vai! strigă păcă- ramuri de studiu sau de cunoştinţe ale acelei religiuni.

tosnl, în ce valuri de întristare am căzut!!!" (2 Maoabei 6)* Din ea se formează, apoi, toate studiile aplicate, coTe

Tzbit de puternicul dar al necazurilor, el se umileşte se adaugă la alte studii de bază, şi toate la un loc

aleargă la rugăciune. „In această strâmtoare în care mă formează un complex sistematizat.

„găsesc cuprins, ce-mi mai rămâne decât să-mi întorc ochii 

„spre Domnul ? (2 Cronice 20, 12). Mă voi scula şi voi 

„merge la tatăl meu şi-i voi zice: Tată, am greşit la cer

Această expunere a învăţământului unei religiuni 
formează Teologia acelei religiuni. La zămislirea ei, 
se întrebuinţează metoda filozofică şi cea istorică. 
Unul din scopurile, pentru care acest învăţământ se 
expune, e pentru a-1 arăta că el exprimă însuşi ade
vărul şi că tot ceiace el cuprinde a fost şi este în 
realitate. La aceasta $gj*veşte metoda filozofică, adică 
unealta care documentează afirmările şi pretenţiunile

%

depsit numai ca să te scoată din robia cea mai ruşinoasă religiunii prin puterea de pătrundere a cugetării ab-

„şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul 

„tău; primeşte-mă ca pe ucul din servitorii tăi! (Luca 15, 

„18-19). Am ales a. fi lepădat în casa Domnului, mai vârtos 

„decât a looui în locaşurile, păcătoşilor" (Psalm 83, 11). 

Ai dreptate, bietule păcătoşi sSrută mâna care te-a pe-

şi cea mai aspră, „Am ostenit în calea nedreptăţii şi a 

mers pe drumuri aspre şi grele?“ (înţelepciunea 5, 7).

Numai o citaţiune scurtă voi mai da, din altă carte, 
şi vom isprăvi cu acest capitol. O luăm din scrierea 
Compendio delle meditazioni del Padre Luigi da Ponte 
de Pietro Ximenes, Siena, Italia, 1892:
Adu-ţi aminte omule că pământ eşti şi în pământ

te vei întoarce

Voi căuta pricinile pentru cară omul a fost făcut din 

ţărână, fiindcă putea fi făcut şi din nimic, caşi sufletul. 1 

Pentrucă sâ se umilească când seva gândi la obârşia se; 2 

pentrusa să iubească bunătateă şi puterea lui Dumnezeu 

care, suflaud în ţărâna trupului lui suflare de viaţă, l-a 

făcut după chipul său. De ce te îngâm fi pământ şi 

cenuşă (Eclesiastul 10, 9) şi pentru ce te ţii măreţ cu 

darul lui Dumnezeu? Adam a uitat de obârşia sa şi a 

socotit să fie asemenea ou Dumnezeu (voi. I. pag. 57).

§ 3. Raportul dintre cărţile de pietate şi
teologie

Aş putea să trec peste acest paragraf, ca să ajung 
mai curând la cărţile de pietate în limba românească. 
Dar fiindcă de acest subiect nu s’a mai vorbit şi 
n’am cunoştinţă să se fi tratat nici în străinătate, 
mă voi ocupa aici de el mai amănunţit, privind ra
portul acestor cărţi către Teologie.

Fiind vorba de stabilirea relaţiunii între doi termeni, 
ar trebui să lămuresc şi sensul cuvântului Teologie. 
Nu mă voi ocupa s’o fac, presupunându-1, mai mult 
sau mai puţin, cunoscut. Voi spune numai câteva 
cuvinte pentru cititorul profan, care, poate, e prea 
puţin orientat în ce priveşte .acest cuvânt.

Teologia e însăşi doctrina unei religiuni oarecare, 
în cazul nostru, învăţământul Bisericii, expus însă cu 
toate mijloacele şi cu toate temeiurile de cugetare pe 
care cultura le-a pus la îndemâna omului. Slujitorii 
unei religiuni, cultivându-se, ei se silesc să expuie şi 
să explice învăţătura acelei religiuni, cu toate docu
mentările şi cu toate ramificaţiunile pe care le cere

stracte; şi metoda istorică, adică acea care arată că 
faptele pe care se întemeiază învăţământul religiunii 
au existat cu adevărat.

Prin urmare teologia e expunerea ordonată a afir
mărilor unei religiuni şi sprijinirea lor prin armele 
cugetării cultivate. Ea este un bun al unei întregi 
comunităţi religioase şi în jurul ei se găsesc, alimen
tând-o şi adăugând-o, cei mai pricepuţi şi mai cui- 
tivaţi din acea comunitate.

Prin aceasta, ea îşi capătă un caracte obiectiv, co
lectiv şi oficial, pentrucă, deşi în forme variate, după 
individualitatea celui ce-o expune, ea reprezintă o 
dezvoltare înceată de expunere a unei învăţături, dez
voltare la care maf mulţi au lucrat, în curs de gene- 
raţiuni. Prin această muncă, s’a ajuns sâ se formeze 
anumite studii sau ramuri de teologie, iar prin ele, 
s’a format o tradiţiune care, în Biserica creştină, e în
văţământul teologic de azi, cu toate formele şi orân
duirile de împărtăşire (predare) ale lui.

*

Deci, evident, Teologia reprezintă azi un drum în
datinat şi oficial cuprins, pentru Biserica creştină, nu 
numai în formele Bisericii, ci şi în forme de Stat. De 
aici caracterul ei actual de a fi lucru comun, obiectiv 
şi consfinţit de munca generaţiunilor şi trecerea prin 
veacuri.

Nu este acesta singurul înţeles al cuvântului» Teo
logie", dar acesta e unul din cele mai însemnate.

Cum stau cărţile de pietate faţă de acest învăţământ 
tradiţional obiectiv şi oficial, în care se cuprinde toată 
doctrina Bisericii, ele, care tocmai sunt produsul celei 
mai subiective şi personale simţiri ale sufletului re
ligios? Nu cumva intră în contraz'cere cu învăţă
mântul obiectiv ? Nu cumva bat căi străine, necunos
cute şi care duc aiurea decât unde duce învăţământul 
obiectiv teologic?

Faţă de învăţământul teologic, cuprinsul cărţilor 
de pietate este, evident, ceva nou şi, de multe or:, 
necunoscut. Căci el fiind rodul sufletului de cugetare 
activă şi neîncetat muncit de tainele vieţii veşnice,

\
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ajunge de zămisleşte ceva din înseşi adâncurile cuge
tării şi simţirii sale pioase. De aceia, în aceste cărţi,
întâlnim privelişti şi interpretări nouă (cunrs’au putut 
vedea din exemplele citate în paragraful trecut), care 
e adevărat că sunt deosebite, dar, cu toate acestea 
nu putem zice că ar fi o înstrăinare de căile cunos
cute ale învăţământului bisericesc teologic. Ele sunt 
un adaos, e adevărat, o noutate, dar sunt un adaos 
îndreptăţit, care nu contrazice, ci îmbogăţeşte- Lite
ratura pioasă e o varietate populară care creşte din 
aceiaş tulpină a doctrinei Bisericii, din care creşte şi
Teologia.

Teologia e rodul cugetării culte aplicată învăţă
mântului Bisericii; cuprinsul cărţilor de pietate e rodul 
vieţii contemplative. Cea dintâi e de o structură mai 
intelectuală şi e mai legată în sistem; cea din urmă 
e mai poetică şi mai slobodă. Ea e mai mult o lite
ratură de extaz şi de emoţiune religioasă, şi prin 
aceasta ea are o putere de a încleşta sufletul religios, 
a-1 impresiona şi determina, mai mare decât simpla 
argumentare logică şi intelectuală. Unde există, căr
ţile de pietate sunt o unealtă de preţ pentru culti
varea religioasă.

Teologia fiind unealta de cultură, care caută să 
justifice afirmările religiunii respective şi să demon
streze ca adevărate toate afirmările, e interesată să 
se încunjure cu toate acele garanţi ale adevărului.
'De aci, întrebuinţarea acelor două metode numite mai 
sus (filozofică şi istorică), care servesc acestui scop.

Cărţile de pietate fiind interesate mai cu seamă de 
viaţa emoţiunii religioase, nu caută atât de mult ade
vărul istoric. De aceia, de multe ori, ele trec uşor 
peste dânsul, întrebuinţând în construcţiunea lor ele
mente care au putut exista, dar care nu se pot do
vedi că au existat după metoda istorică strict apli
cată. Aşa, de exemplu, în cărţile de această natură, 
care povestesc Patima Mântuitorului, se găseşte în
treţesută povestirea cu mahrama Veronicăi, care nu 
e un fapt istoric; se găseşte afirmarea că Mântuitorul 
suspina, pe când era biciuit sau când i se băteau 
cuiele pe cruce1) şi că trupul său tremura2); că loan 
şi Maria Magdalina îşi astupaseră urechile, ceiace 
poate fi adevărat, dar nu avem temeiuri istorice ca 
s’o putem afirma8).

Pentru scopul în care sunt scrise însă, aceasta nu 
e o greşală. Aceste cărţi sunt vegetaţiunea sălbatecă, 
liberă şi neîngrădită, dar măreaţă şi impunătoare, faţă 
de grădina îngrijită şi pusă în ordine şi sistem a 
Teologiei.

§ 4. Teologia ştiinţifică şi pogulavă.

Literaturii pioase i-am putea da numele de Teologie 
populară, fiindcă aproape toate obiectele Teologiei, se

*), Preotul N. Runceanu, Drumul Crucii. Bucureşti, 1916, ed.
2, p. 34.

V. Das heilige Kreuz, Ingenbohl (Elveţia), 1906, p. 64.
*). Patimile Mântuitorului după Dimitrie al Rostovului, în

Oglinda omului ̂ dinăuntru. Să se vadă .̂despre această carte în
secţiunea 2.

pot, şi de fapt sunt tratate, din punctul de vedere
al sufletului pios, nu cu scopul de a descrie şirul 
exact al unor evenimente ori de a expune nişte în
văţături cu toată rigoarea sistemului şi a argumentării 
filozofice, ci pentrucă, prin ceiace se descrie sau se 
expune, inima cititorului să se moaie, iar mintea lui 
să se cufunde în contemplare.

Deşi s’ar putea crede că, cu aceasta, am intrat în 
domeniul literaturii de vulgarizare, dar nu e, pentrucă 
aceasta din urmă urmăreşte mai mult instrucţiunea 
populară şi are un ton didactic, pe când .literatura 
pioasă are tonul mai mult îndemnător, oratoric. Ţinta 
ei nu e de a comunica nişte cunoştinţe, cât de a le 
face mai simţite, mai primite cu inima.

Nu vom greşi, dacă vom spune că, din acest punct 
de vedere, literatura pioasă se poate lua în două în
ţelesuri : de o parte un înţeles mai restrâns, cuprinzând 
într’însul cărţile de meditaţie şi îndemnare religioasă; 
de altă parte, un înţeles mai larg, cuprinzând în el - 
aproape toate, ramurile de studiu ale Teologiei, dar 
tratate nu cu rigoarea ştiinţifică a studiilor univer
sitare, ci, fără a înceta de a fi serios şi reşpectabi), 
într’un chip mai slobod.

întreaga Scriptură se găseşte tratată după acest 
metod al pietăţii pe care am putea-o numi Teologia 
inimii şi care, ca direcţiune de gândire, corespunde 
felului de tratare al vechii şcoale teologice din Ale
xandria, care nu se ţinea strict de metoda istorică. 
De asemenea, toată teologia dogmatică şi morală, 
istoria bisericească, etc. se găsesc tratate după această 
metodă.

Cine vrea să-şi facă o ideie cum astfel de materii 
se pot trata pe o bază pioasă, fără cunoscutele 
metode din şcoale cu definiţiuni, împărţiri, subîmpărţiri, 
n’are decât să citească, de exemplu, Mântuirea Păcă
toşilor, care există şi în româneşte: Va găsi acolo

«

întreaga teorie despre păcat a Moralei creştineşti, dar
*

într’un chip mult mai simţit, mai viu şi mai impre
sionant. Pe când cu una din cunoscutele noastre cărţi 
de morală creştinească, care se predau în şcoale, nu 
poţi interesa pe nimenea dintre creştini, pentrucă sunt 
reci şi numai intelectuale, cu o carte ca aceasta, cum 
e Mântuirea Păcătoşilor, numai decât poţi interesa 
pe creştinul care-şi aruncă ochii într’însa. Un preot 
din jud. Vlaşca mi-a povestit adâncul interes pe care 
această carte l-a trezit printre ţăranii din satul său.

Alt exemplu de astfel de carte e Arătarea glorioasă 
a lui Christos (Hamburg, 1902). E un capitol de in
terpretare biblică pe bază pioasă, fără aparatul nostru 
savant exegetic. Nu e lipsită de erudiţiune, dar e 
expusă uşor, popular, fără rigoare ştiinţifică, mişcând 
inima, fiindcă numai aceasta se urmăreşte.

Tot aşa sunt toate broşurile de interpretare biblică 
ale lui Ryle traduse româneşte prinu anii 1914-15 de 
profesorul bucovinean Torouţiu. Ele nu sunt interpre
tare pe baza regulelor savante din şcoală, după me
todele ermeneuticei biblice, ci la fiecare pasagiu se ser
veşte de consideraţiuni Scurte pentru a mişca inima.
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Faţă de Teologia propriu zisă, şi aceasta e tot o 
teologie, dar de alt gen. După cum am numit-o Teo
logie populară, am putea-o numi teologie mistică. 
Deosebirea ei este că are alt scop decât Teologia în 
sensul strâns şi că-şi urmăreşte obiectul pe alte căi
— ale inimii. Dar încolo, e şi ea discuţiune despre Dum
nezeu, despre acţiunea Lui în lume, despre mijloacele 
de a ne uni cu El.

5. Literatura pioasă şi religiunea.

Din cauza acelei caracteristice, de a se adresa direct 
inimii, literatura pioasă e mai de preţ pentru Reli
giunea respectivă decât Teologia propriu zisă. Căci 
care e interesul Religiunii? Acela de a avea cât mai

*
«

mulţi închinători în cari învăţăturile ei să lucreze cu 
vioiciune, şi cât mai multe şi mai bune mijloace, 
pentrucă oamenii să se apropie de ea şi să primească 
afirmările ei. -

Care dintre amândouă face aceasta sau e mai în 
stare s’o facă: teologia savantă sau literatura pioasă ?

Teologia savantă în niciun caz nu, pentrucă ea expune 
un material care se adresează numai unei lumi înguste: 
teologilor şi celor întrucâtva instruciţi, care se află 
în serviciul unei religiuni. Ea cere prea multe cunoş
tinţe anterioare pentru a fi înţeleasă, şi apoi e şi 
rece, pentrucă lucrează numai cu uneltele minţii. Citirea 
teologiei propriu zise e grea şi obositoare. Studiul 
ei, ca orice studiu, în genere, e o sforţare.

Cu astfel de unelte o religiune nu poate lucra 
printre credincioşii ei. Oricât de înaltă, ea e numai 
un învăţământ redus la câţiva iniţiaţi. Numai cu atâta, 
o religiune tânjeşte, nu dă roade, trăieşte numai din 
trecut şi se reduce la un simplu formalism.

Dar literatura pioasă?
E cu totul altceva. Ea e accesibilă tuturor. Faţă 

de teologia specialiştilor, ea e teologia credincioşilor. 
Religiunea se serveşte de exemplarele ei, pentru a 
pătrunde până la toţi credincioşii. Pe când sunt foarte 
puţini credincioşi cari să citească înseşi volumele teo
logiei savante, şi apoi, când le citesc nu culeg mult 
din ele, .fiindcă nu sunt pregătiţi, volumele literaturii 
pioase au o mult mai largă înţelegere şi răspândire. 
Despre o carte de teologie savantă, nici nu e de 
gândit să ajungă a se tipări în 200000 de exemplare, 
că nu e pentru cine; pe când, chiar într’o ţară 
de slabă vitalitate religioasă, cum e România, Mân
tuirea Păcătoşilor s’a tipărit în acest număr numai 
într’o singură ediţiune, a lui Iorgu Dumitrescu, fără a 
mai socoti celelalte ediţiuni.

Prin urmare literatura pioasă, unde există, e o 
probă de vitalitate a comunităţii religioase respective, 
fiindcă ea e hrana întregului popor religios. Teologia 
savantă dovedeşte numai că în acea comunitate există
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oameni învăţaţi, nu că acolo domneşte şi o intensă 
viaţă religioasă.

De aci urmează ceiace ara afirmat: că, pentru o 
religiune, literatura pioasă e mai de preţ decât o în
floritoare teologie savantă, pentrucă dovedeşte că 
fiinţa ei trăieşte în masele largi ale poporului cre
dincios, nu numai1 ca preocupare intelectuală a câtorva.

Din acest punct de vedere, pentru Biserica noastră, 
mai de folos sunt volumele tipărite de călugării dela 
Schitul Icoana, în ce priveşte hrănirea sentimentului 
religios, decât toate volumele noastre de teologie- 
Acestea din urmă îşi pot avea importanţa lor în altă 
privinţă. Pentru cultivarea sentimentului religios însă, 
literatura pioasă e un organ neîntrecut.

De aceia, din strict interes religios, pentru culti
varea poporului, trebuie să se dea toată îngrijirea 
literaturii pioase, ca unui material de cea mai mare 
însemnătate pentru cultivarea religioâ59r

Din toate aceste spuse, urmează încă o caracte
ristică pentru literatura pioasă: circulaţiunea populară. 
In adevăr, cărţile de această natură circulă mai mult 
în cercurile simple ale poporului. In cercurile luminate, 
de multe ori; nici nu sunt cunoscute, cu toată larga
lor circulaţiune. Cele mai bune cărţi de această na
tură rămân necunoscute şi necertetate de cercurile 
teologice.

Ele însă nu sunt puţine, ci alcătuiesc un material 
colosal. Un şir nesfârşit de astfel de lucrări există 
în Biserica Romei şi în Bisericile protestante. Librării
întregi vând şi edituri însemnate tipăresc numai acest
soi de litetatură. Şi, din cauză că se adresează inimii 
şi caută să influenţeze prin toate mijloacele, volumele 
ei sunt tipărite şi legate cu o deosebită eleganţă, 
încât şi interiorul şi exteriorul se întrec pentru a 
câştiga inima omului. Ele sunt adevărate podoabe 
pentru bibliotecă şi-ţi trezesc simpatie către ele, numai 
văzându-le. Cele mai însemnate din ele sunt tipărite 
în fel de fel de ediţiuni, pentru toate trebuinţele şi 
gusturile. Mai cu seamă se tipăresc în ediţiuni por
tative, ca să se poată citi uşor. Cea mai vestită 
dintre ele, Urmarea lui Hristos, a dat naştere unei 
adevărate vegetaţiuni literare. Nu numai că este "tra
dusă în toate limbile creştineşti, dar în fiecare din 
ele are fel de fel de ediţiuni. In ţările cu populaţiune 
catolică mai numeroasă, are sute de ediţiuni, în toate 
formatele, care de care mai ilustrate, mai împodobite 
şi mai elegante. Ba i s’au adaos şi comentarii, şi 
multe ediţiuni circulă în felul acesta. Nu greşim dacă 
vom spune că numai Biblia o întrece în răspândire 
şi că, în această privinţă, ea poate desfide concurenţa 
oricărei cărţi laice. E o podoabă a literaturii lumii şi e 
mult citată în alte cărţi de pietate, aproape ca şi Biblia*

Arhim. SCRIBAN
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MĂRTURIILE CREŞTINE SIGURE DESPRE EXISTENTA MÂNTUITORULUI
I. Pentru existenţa reală a Mântuitorului Chris

tos avem şi mărturii absolut sigure. Acestea 
sunt mărturiile creştine, dintre care a sfântului 
şi marelui apostol al neamurilor, a lui Pavel, 
are cea mai mare greutate, nu numai pentrucă el a 
fost contimporan al Mântuitorului, ci mai ales 
pentrucă a fost cel mai înverşunat protivnic al 
învăţăturii şi rândueliîor date de Domnul, fari
seul habotnic, care vrea cu. orice preţ să dis
trugă biserica creştină, ca pe un cuib şi izvor 
de primejdioase rătăciri religioase şi care în cele 
din urmă se schimbă în faţa porţilor Damascu
lui, din aprig prigonitor, în cel mai zelos apostol 
al Aceluia pe care-1 prigonia.

Ca fariseu zelos şi până să înceapă prigonirea 
bisericii creştine, Pavel — sau mai exact Saul, 
cum se numi a el înainte de convertire — a stu
diat în chip critic doctrina lui Iisus şi i-a declarat 
războiu de nimicire numai pentrucă ajunsese la 
încredinţarea că ea ar fi protivnică Legii lui Moisi.

După convertire, Pavel studiază şi aprofun
dează din nou această doctrină — timp de trei 
ani, în retragerea sa în Arabia — de sigur tot 
în chip critic, dar cu alte dispoziţiuni sufleteşti, 
şi se încredinţează că Iisus — pe care el îl pri
gonise, care binevoise să i-se arate în drumul 
Damascului şi să facă să cadă de pe oîhii minţii 
lui solzii ce aşternuse cunoaşterea până la fund 
a Legii şi a învăţăturilor rabinice — este Djm- 
nezeu adevărat şi Mântuitorul lumii, coborît din 
cer ca să înveţe pe oameni cele de trebuinţă
şi să le arate calea ce duce la împăcarea cu 
Dumnezeu.

Mărturia lui Pavel despre Christos, întemeiată 
pe năpraznica zdruncinare produsă în sufletul 
lui de vedenia din drumul Damascului şi pe cu
getarea fără răgaz timp de trei ani asupra obiec
tului acestei vedenii, întărită şi de lămuririle 
celor 12 apostoli şi ale celor ce fuseseră aproape 
de Domnul cu trupul şi cu sufletul în timpul 
propoveduirii sale în public, mărturie a unui om 
care cu nici un chip nu s’a putut înşela şi n’a 
vrut să înşele pe nimeni, are valoare absolută, 
căci este cu desăvârşire obiectivă.

Personalitatea apostolului Pavel este aşa de 
măreaţă, activitatea desfăşurată de el pentru 
răspândirea Evangheliei aşa de covârşitoare, în
ţelegerea şi expunerea spiritului învăţăturii Dom
nului aşa de adânci, încât unii au făcut din 'el 
al doilea întemeietor al*creştinismului, un fel de 
colaborator al Mântuitorului, în opera de zidire 
a bisericii creştine. Mărturia lui este dar cu atât 
mai preţioasă.

*
* *

înainte însă de a vedea ce spune sfântul 
Pavel despre Iisus Christos, să înlăturăm o 
obiecţiune.

Kalthoff, Smith, Drews şi întreaga şcoală extrem 
de raţionalistă a teologilor olandezi, tăgăduesc 
autenţia epistolelor lui Pavel. «Atât e sigur, zice 
Drews, că nu se poate aduce nici un argument 
constrângător, că Pavel este într adevăr autorul 
epistolelor ce poartă numele său» !).

De afirmat orice e foarte uşor, dar pentru ca
_

cele afirmate să fie crezute trebuie să fie dove
dite şi aceasta n’o pot face Drews şi cei de o 
socotinţă cu el, căci dacă epistolele atribuite 
lui Pavel nu sunt scrise de el, cine le-a scris ? 
Cine altul e acel geniu religios căruia datoreşte 
creştinătatea paternitatea acestor pietre, scumpe 
care încadrează Evanghelia Mântuitorului ? Cine 
este atunci necunoscutul care scrie cu atâta au
toritate către membrii atâtor comunităţi creştine,
numindu-i fiii săi, dându-le sfaturi, mustrându-i,
mângâindu-i, aducându-le aminte de cele ce a 
făcut când a fost în mijlocul lor, răspunzând la 
întrebările şi nedumeririle lor, hotărînd adesea 
de soarta îor, etc., etc. şi cum ar fi putut creşti
nătatea primitivă să nu transmită urmaşilor ei 
numele vrednic de cinste al acestui mare şi sfânt 
bărbat, când ea ne-a transmis atâtea nume care 
poartă asupră*le pecetia urgiei şi a nevredniciei?

Aceste întrebări cer răspuns precis şi cât timp 
el lipseşte, concluziunea firească ce se impune 
este, că afirmaţiunea despre neautenţia epistolelor 
pauline stă în vânt.

Părerea exprimată de Kalthoff, că epistolele 
pauline ar fi produsul şcoalei teologice din vea
cul al doilea, nu poate sta în picioare, căci cum 
ar fi putut mai mulţi inşi să scrie atâtea epistole 
într’o limbă care e în toate aceeaş şi exprimă 
în totul aceeaş adâncă, incomparabilă simţire a 
unei inimi care e totuş aşa de frământată de 
grija mântuirii atâtor suflete scumpe ei, acele 
cugetări sublime, care par rupte din mintea Lo
gosului dumnezeesc şi care urmează una dintr’alta 
după calapodul uneia şi aceleeaş logici neîntre
cute ? Cari sunt acei teologi ai veacului al doilea 
cari au izbutit să exprime simţiri şi cugetări 
atât de înalte într’o aşa de minunată şi unitară 
limbă, cum n’au putut simţi, cugeta şi seri cei 
mai străluciţi luceferi ai ştiinţei teologice din 
epoca de aur a literaturii ei, ca d. p. Atanasie 
şi Vasile cel Mare, cei doi Grigori: de Nazianz 
şi Nisa, Ioan Gură de aur, Augustin, Ieronim 
şi alţii ?

1) dhristusmythe, 121.
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Nu, limba epistolelor lui Pavel este un capo
doperă şi nu se poate imita. O spune aceasta, 
în cuvinte vrednice de ţinut minte, unul din 
cei mai iluştri cunoscători ai tainelor limbii gre
ceşti, filologul Willamowitz von Mollendorf, din
Berlin:

«Pavel n’a luat direct elemente de for
maţiune elenică....  De sigur, elenismul este
pentru el o condiţiune, dar el citeşte numai 
Biblia grecească şi astfel cugetă greceşte. 
Inconştient, el aduce la îndeplinire testa
mentul lui Alexandru cel Mare, propove- 
duind grecilor Evanghelia, dar e croit din 
alt material, căci e iudeu, ca şi Iisus. Faptul 
însă că acest iudeu, acest creştin gândeşte 
şi scrie greceşte, pentru toată lumea, dar 
mai cu osebire pentru traţii cărora li se 
adresează, că greceasca lui riare nici în 
clin nici în mânecă cu nici o ~ şcoală, 
cu nici un model, ci izvorăşte deadreptul 
din inimă, din care ţâşneşte pripit şi 
totuş este grecească, iar nicidecum o tălmă
cire arameică, facem din el un elenist clasic. 
In sfârşit iată, iarăş cineva care vorbeşte 
greceşte dintr’o curată experienţă lăuntrică 
a vieţii. Această experienţă este credinţa 
lui. In ea este el sigur de nădejdea sa'şi 
arzătoarea lui dragoste îmbrăţişează întreaga 
omenire. Pentru a mântui omenirea, el îşi 
jertfeşte bucuros vieaţa. Vieaţă sufletească 
proaspătă încolţeşte pretutindeni unde calcă 
piciorul său. Epistolele le scrie ca să ţină 
locul persoanei sale. Stilul lor este Pavel 
şi nimeni altul decât însuş Pavel. Nu e scri
soare particulară, dar nici literatură, e ceva 
ce nu se poate imita, cu toate că s’a încercat
de atâtea şi atâtea, ori.... ' Orice literatură
era pentru el lucru de nimic, nervul artistic 
îi lipsia cu desăvârşire, dar tocmai pentru 
aceasta, cată să fie şi mai preţuite efectele 
artistice pe care el totuş le produce Ce ar 
fi însemnat pentru el şi lumea lui ceeace 
noi numim artă şi ştiinţă şi preţuim ca cel 
mai de seamă produs omenesc sau cbiar 
mai mult decât ceva pur omenesc ? O bună 
parte din puterea sa o scotea el din cre
dinţa mistică în apropiatul sfârşit al lumii. 
In lumea elenică a formelor convenţionale, 
a frumuseţii înşelătoare, a locurilor comune, 
această lipsă de formă înviorează, fiind 
foarte potrivită cu gândirea şi simţirea. Căci
ce stilizare ar putea să înalţe mai mult far
mecul epistolei către filipeni? Pavel desco
pere lumii pentru totdeauna, că omul poate 
afla pe Dumnezeu şi pe altă cale decât cum
au făcut şi învăţat grecii vechi.... întreaga
literatură grecească a clasicismului are ma- 
relelneajuns, că a putut fi imitată numai
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în latineşte, unde avem ca noui clasici oe 
Cicero, Oraţiu, Vergii, pe când limba gre
cească dimpotrivă, trebuind să izvorască 
deadreptul din inimă, a trebuit să fie cu 
totul lipsită de artificii, cum e la Pavel,
Epictet, Plotin»2). 

întreaga literatură creştină veche recunoaşte 
ca autor al epistolelor pauline, pe fostul fariseu 
din Tars, pe Saul care a primit ca creştin nu
mele de Pavel, pe marele apostol al neamurilor, 
ale cărui străduinţe, izbânzi şi suferinţe le des
crie ucenicul lui, doctorul Luca, în Faptele A- 
postoiilor, iar, în ce priveşte această scriere, dacă 
autenticitatea ei a fost pusă într’o vreme la în
doială de unii critici protestanţi, ea e recunos
cută azi fără nici o rezervă de însuş protago
nistul şcoalei istorico-critice germane, de Adolph 
Harnack.3)

Nu e de nici o importanţă, că Faptele Apos
tolilor nu pomenesc de epistolele lui Pavel, căci 
aceasta se explică prin aceea, că autorul lor, 
doctorul şi evanghelistul Luca, şi-a propus să 
descrie numai o latură a vieţii Apostolului, iar 
nu tot ce a făcut el. De mare importanţă este 
însă, că portretul lui Pavel, descris în Faptele 
Apostolilor se potriveşte în totul cu cel pe care 
ni-1 zugrăvim în minte când citim epistolele sale, 
că între Faptele Apostolilor şi epistolele pauline 
este în fond cea mai deplină potrivire, şi că în 
Faptele Apostolilor se arată timpul şi împreju
rările când s’a întemeiat fiecare comunitate 
creştină, căreea Pavel i-se adresează mai târziu 
pe cale epistolară, ceeace înlesneşte nespus de 
mult înţelegerea coprinsului epistolelor şi a to
nului, atât de variat dela o epistolă la alta, în 
care scrie Pavel.

*
* *

Că îu epistolele lui Pavel nu se găsesc prea 
multe date şi note biografice despre Mântuitorul, 
este adevărat, dar mai întâi nu puteau fi mai 
multe pentru simplul cuvânt că epistolele sale 
sunt adresate către comunităţi şi persoane deja 
creştine, care prin urmare cunoşteau până în 
amănunte viaţa şi învăţătura Mântuitorului, fie 
din predica orală a lui Pavel fie pe altă cale şi 
faţă de care deci Pavel n’avea nici yn motiv să 
repete ceeace se ştia şi al doilda, datele şi no
tele biografice despre Mântuitorul din epistolele 
lui Pavel sunt de ajuns să dovediască, celor ce 
n’au păreri preconcepute, existenţa reală a Mân
tuitorului Iisus. Aceasta o afirmă categoric un

protestant liberal Weinel, profesor în 
Jena, ale cărui cuvinte fuseseră folosite.de Drews, 
ca să susţină că în epistolele pauiine nu se gă
seşte nici o atestaţiune despre existenţa reală a 
lui Iisus. t

3) Lukas der Arzt, die Apostelgeschichte, 221.



«Qele ce relatează Pavel despre lisus şi 
învăţătura sa, sunt puţin — zice Weinel — 
dacă le punem faţă în faţă cu cele ce re
latează evangheliştii. Sunt de asemeni puţin 
şi pentru cine pretinde ca Pavel să-şi spri
jine fiecare cugetare pe cuvintele lui lisus. 
Nu e însă destul să zicem că existenţa lui 
lisus se adevereşte în epistolele lui Pavel, 
ci în toate pasagiile mai însemnate ale lui 
Pavel răsună cuvintele lui lisus şi Pavel nu 
numai cunoaşte şi dă un mare număr de 
amănunţimi, ci toate trăsăturile caracteris
tice ale predicii lui lisus şi ale fiinţei sale 
ne sunt păstrate de Pavel. Nu trebue dar 
să privim cu prejudecată aceste epistole care 
sunt scrieri ocazionale şi ca atare n’au avut 
prilejul să se ocupe de lisus în deosebi».4)

Dar ce spune sfântul Pavel despre existenţa 
istorică a Mântuitorului ?

El afirmă că lisus a fost om real, pentru că
s’a născut din femeie: «Când a venit plinirea 
vremii a trimis Dumnezeii pe F iu l său, cel îlăs-
cut din femeie».5)

Pomeneşte de rude trupeşti ale Mântuito
rului. Astfel, în epistola către galateni (1, 19), 
istoriseşte, că la ducerea sa în Ierusalim, la trei
ani după convertire, a văzut <pe lacob,. fratele
(ruda) Domnului», iar în întâia epistolă către 
corinteni (9,5) se întreabă: «N ’avem dreptul să
ducem împreună cu noi o soră. ca soţie, c u m  fac
ceilalţi apostoli şi chiar fraţii Domnului şi
Chefa?» Cine are rude printre oameni trebuie 
să fie om şi să existe aevea.

Redă nemuritoarea scenă a aşezării tainei sfin
tei euharistii la cea din urmă cină a Mântuito
rului cu ucenicii săi şi în legătură cu ea amin
teşte de trădarea lui Iuda: «Căci dela Domnul 
am primit ceea ce v'am învăţat, că adică Dom
nul lisus, în noaptea în care a fost vândut,
a luat o pâine şi mulţumind lui Dumnezeu, a 
frânt-o, şi a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este tru
pul meu, care se frânge pentru voi. Aceasta S’O
faceţi spre pomenirea mea— » 6)

Vorbeşte mai departe despre învierea Dom
nului ca de faptul cel mai adevărat şi real din 
lume şi face din el temelia nouei sale vieţi şi 
a apostolului său: *Dacă Christos n’a înviat 
din morţi, zadarnică-i credinţa noastră.» Şi ca 
martori ai învierii citează peste cinci sute de 
fraţi, dintre cari unii erau încă în viaţă când scria 
el corintenilor epistola sa în care se găseşte 
această nepreţuită mărturie. 7)

Nu de mai puţină importanţă decât învierea

4) Ist das liberale Jesusbild widerlegt ? 16.
5) Galateni 4, 4.
6) I coriteni 11, 23 — 24.
7) Idem 15, 6.

sunt pentru Pavel suferinţele şi moartea pe cruce 
a Mântuitorului.

Ceea ce l scandaliza şi revolta pe el împo
triva sfinţilor apostoli şi a celor dintâi creştini 
pe vremea când trăia încă în fariseism, era cre
dinţa acestora, că lisus Nazarineanul, care mu
rise răstignit, ar fi Mesia cel făgăduit lui Israel 
şi aşteptat de cei ce se socotiau mai buni din
tre fiii acestui neam. Crucea, ca obiect pe care 
se răstigniau criminalii, era în ochii iudeilor un 
lucru spurcat şi dispreţuit, iar cei răstigniţi nişte 
blestemaţi. Cum s’ar fi putut dar, îşi ziceau 
iudeii habotnici şi cu ei Saul din Tars, ca Mesia 
să moară răstignit? Nu ptţţea fi făcută iudeului 
credincios o mai mare insultă decât aceasta, ca 
să i-se spună, că Mesia pe care el îl aştepta să 
vină înconjurat de toată slava şi puterea dum
nezeiască, să facă tot felul de minuni pentru 
adeverirea mesianităţii sale şi a punerii în stă
pânire a lui Israel ca domn peste toate semin
ţiile pământului — va muri răstignit. Mai mult, 
că blândul şi smeritul rabi Ioşua din Nazaret, 
care a murit răstignit, ar fi Mesia.

Şi totuşi pentru fariseul Saul, convingerea că 
lisus Nazarineanul a fost cu adevărat Mesia de
vine nestrămutată, iar răstignirea lui «puterea şi
înţelepciunea lui Dumnezeu . » <învăţătura despre 
cruce este nebunie pentru cei de pe calea piei - 
zării, dar pentru noi, cari ne aflăm pe calea
mântuirii, este puterea lui Dumnezeu........ căci
Dumnezeu a socotit de bine să mântuiască pe cei 
credincioşi prin nebunia învăţăturii despre cruce. 
In lr adevăr, iudeii cer minuni şi grecii caută în
ţelepciunea,, iar noi propoveduim pe Chris
tos Cel răstignit, care pentru iudei este smin
teală, iar pentru neamuri nebunie, dar pentrn 
cei chemaţi la mântuire, fie iudei, fie neamuri,
este puterea şi înţelepciunea lui Dum
nezeu.» 8)

O simplă legendă, lipsită de bază, un mit 
despre un zeu, cu numele de lisus, răstignit şi 
înviat, nu putea determina în sufletul zelosului 
fariseu Saul radicala schimbare care s’a făcut în 
drumul Damascului, nu-1 putea preface din in- 
deul cel mai habotnic în creştinul cel mai fer
vent, în misionarul cel mai devotat, care nu s’a 
dat înapoi din faţa nici unei piedici pentru răs
pândirea în largul lumii a învăţăturii şi cunoş
tinţei despre vieaţa Aceluia care a pătimit şi a 
învieat pentru mântuirea lumii.

Pentru un Mântuitor plăsmuit de mintea sa 
nu putea îndura Pavel atâtea amărăciuni, nevoi 
şi necazuri câte a îndurat în propoveduirea Vestef 
celei bune, nu-şi expunea şi pierdea vieaţa, ci 
a trebuit ca el să aibă absolută încredinţare, 
să ştie cu toată siguranţa, că Mântuitorul lui a

8) Corinteni 1, 18, 21—24,
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trăit în carne şi în oase, că a suferit, ca să-i 
dea lui şi nouă pildă de răbdare, şi a învăţat, 
ceeace Pavel a trâmbiţat lumii ca descoperire 
cerească, ca revărsare a harului dumnezeesc asu
pra omenirii rătăcite pe căile pierzării.

învăţătura lui Pavel şi vieaţa sa, bogată în 
sacrificii, sunt dovada cea mai elocventă despre 
existenţa istorică a lui Iisus.

*
* *

Obiecţiunea ce s’a ridicat de partizanii ipo
tezei mitice, că Pavel ar fi acel care a făcut din 
omul Iisus un adevărat Dumnezeu sau un Dum
nezeu şi om în aceiaş timp şi că aceasta ar ex
clude existenţa reală a Mântuitorului, este lipsită 
de temeinicie, căci, dacă îndumnezeirea lui Iisus 
ar fi opera lui Pavel, ei ar fi aflat opoziţie din 
partea celorlalţi apostoli şi-ar fi fost combătut 
de numeroşii lui duşmani dintre iudeii creştinaţi, 
cari au mers pe urmele Iui din comunitate în 
comunitate şi au încercat să dărâme ceeace zidia 
el. Dar despre o deosebire de păreri asupra 
acestui punct între sfântul Pavel şi ceilalţi apos
toli şi propoveduitori ai cuvântului Evangheliei 
nu găsim nici cea mai mică urmă nici în Noul 
Testament nici altundeva în literatura creştină, 
iudaică sau păgână.

Tocmai ceeace se socoteşte ca punct central 
al teologiei lui Pavel, ca un adaos al lui per- gure despre existenţa istorică a Mântuitorului sunt
sonal, învăţătura sa despre valoarea ispăşitoare Evangheliile. Ele coprind, în cele patru forme
a morţii lui Iisus, nu este ceva specific lui, ci e mai mult sau mai puţin deosebite de redactare,
comun şi celorlalţi apostoli. Aceasta o spune el după cei patru autori ai lor, expunerea punct
lămurit în epistola întâi către corinteni (15,3) cu punct a învăţăturii şi vieţii Mântuitorului,
în următoarele cuvinte: Din Evanghelii a scos creştinătatea dela în-

„ V‘am învăţat înaitite de toate CIW1 am prî- ceputul ei şi până astăzi şi va scoate până la
mit şi eu însumi, că adică Christos a murit sfârşitul veacurilor tot ce ea crede şi mărturi-
pentru păcatele noastre, potrivit Scriptu- seşte cu privire la Domnul şi învăţătorul ei.

nădăjduia apropierea sfârşitului lumii, pe 
Mântuitorul ei să vină mai de grabă. Peste 
măsură de interesant este că Pavel, citând 
în limba arameică tocmai această formulă 
specială de cult şi împărtăşind-o în limba 
arameică corintenilor, cari vorbiau greceşte, 
dovedeşte prin aceasta, fără să fi intenţionat, 
o strânsă legătură religioasă cu cea dintâi 
comunitate creştină arameică din Palestina. 
Şi al doilea punct central al pietăţii celor 
dintâi creştini, cullut lui Iisus îndumnezeit,
îşi are rădăcinile în cea dintâi comunitate 
arameică. Pavel este dar apostolul, care a 
simţit mai adânc misterele noului cult, le a 
formulat mai clasic şi le a oropoveduit mai 
cu efect, dar nu este creatorul cultului lui 
Iisus şi teza rătăcitoare, că Pavel ar fi ade
văratul întemeietor al creştinismului, se sfă
râmă de granitul ieroglifei arameice Ma- 
rana ta» ,0).

Contribuţia aceasta, care dă o deosebită greu
tate mărturiei lui Pavel despre existenţa reală 
a Mântuitorului este cu atât mai preţioasă cu 
cât vine dela unul din leaderii protestantismului 
liberal.

*
* *

II. A doua categorie de mărturii creştine si-

rilor". In epistola către galateni (2,2) Pavel 
spune apoi categoric, că el a expus felul său 
de a învăţa celorlalţi apostoli, cari n ’au avut 
nimic de obiectat: *M ’am suit (în Ierusalim) şi
le-am âtătat Evanghelia ne care o pro-

Pentru ea Evangheliile sunt izvorul nesecat şi 
dătător de vieaţă din care se adapă ori ce su
flet însetat de mântuire.

Valoarea lor pentru pietate este absolută, 
pentru că ele sunt socotite ca lucrări istorice a

poveduesc eu între neamuri. Apoi am ară- căror veracitate este mai presus de orice în-
tat-o deosebit şi celor socotiţi ca mai cu doială pentru credincioşi.
vază,
fi străduit în zadar*.

sau sa ma Purtătorii de cuvânt ai necredinţei şi semă
nătorii îndoielii ucigătoare de suflete au căutat 
însă să înfăţişeze Evangheliile ca nişte scrieriApoi îndumnezeirea lui Iisus şi adorarea lui 

ca Dumnezeu era cunoscută şi practicată de co- ocazionale, compuse cu scopul de a întreţine şi
alimenta pietatea creştină, şi care deci n’ar fi 
urmărit redarea adevărului istoric, sau ca pro
duse târzii ale spiritului creştin, care, şi dacă 
ar fi voit să expună adevărul istoric, n’o putea 
face fiind prea departe de timpul când se pe
trecuseră faptele ce expune, sau numai ca nişte 
simple însemnări fără nici o valoare şi în con
trazicere flagrantă cu ştiinţa zisă exactă şi cu

munitatea creştină înainte de Pavel, cum a do- 
vedit-o de curând Deissmann în studiile sale 
asupra expresiunilor: «Domnul nostru Iisus 
Christos> 9) şi «Marana ta».

Este interesant în deosebi ceeace spune Deiss
mann despre această din urmă expresie:

«Formula Marana ta—zice.el — este o for
mulă clasică a cultului lui Iisus. Cu această 
scurtă rugăciune implora comunitatea, care

9) Licht von Oiten 267.
10) Dic Urgeachichte d*g Chriatentum» im Lichte der Sprach- 

for«chung 27—28.
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raţiunea sănătoasă prin sumedenia de minuni ce 
conţin, sau în siârşit ca o adunătură de legende 
şi mituri, într’un cuvânt ca ceva ce nu se cade 
să fie luat în seamă şi mai ales nu poate să slu- 
jiască omenirii drept călăuză a vieţii religioase 
şi morale.

A răspunde cum se cuvine la toate aceste 
obiecţiuni este cu neputinţă aci, pentru că răs
punsul e prea lung* şi de el se ocupă în amă
nunte disciplina teologică numită Introducere în 
Noul Testament. Vom da însă câteva date şi 
lămuriri din care reiese vrednicia de credinţă a 
Evanghelilor şi deci valoarea lor din punct de 
vedere istoric, pentru ca să ajungem la înche
ierea ce urmărim, că adică ele sunt izvoare si
gure de informaţiune şi că deci Iisus Christos 
descris de ele a fost o persoană reală.

Mai întâi e de înlăturat încercarea ce s’a făcut 
de a produce o spărtură în corpul Evangheliilor 
prin tăgăduirea autenticităţii Evangheliei a patra, 
adică dela Ioan.

Critica negativă a susţinut că Evanghelia a 
patra n’ar proveni dela sfântul evanghelist Ioan, 
ci ar fi un produs mai târziu, opera unui pres- 
biter cu numele Ioan, care ar fi trăit şi scris 
această Evanghelie pe la jumătatea veacului al 
doilea în Asia Mică. Fiind aşa de târzie şi ne- 
provenind dela un martor ocular al activităţii 
Mântuitorului, ea ar urma deci să fie scoasă din 
cauză, să nu ne mai întemeiem pe ea când vrem 
să cercetăm existenţa istorică a Mântuitorului.

Ceea ce nu trebuie să scăpăm din vedere în 
această chestiune este, în prima linie, că critica 
îndreptată împotriva Evangheliei a patra por
neşte, din interesul şi preocuparea de a se tă
gădui cu ori ce preţ dumnezeirea lui Christos. 
Şi pentru că această Evanghelie, ca şi episto
lele lui Pavel, dovedeşte foarte limpede, urmă
reşte chiar în chip special să dovediască, cum 
că Christos este Dumnezeu, de aceea protivnicii 
dumnezeirii lui Christos îi tăgăduesc dela înce
put provenienţa dela sfântul evanghelist Ioan.

E de prisos să înşirăm argumentele ce s’au 
adus în decursul timpului pro şi contra, ori să 
pomenim numele celor mai însemnaţi scriitori 
din cele două tabere protivnice, ci socotim că 
e deajuns să auzim cum se rosteşte în chestiune 
unul din cei mai mari învăţaţi ai zilelor noastre, 
scrutătorul şi cunoscătorul cel mai reputat al 
vechii literaturi creştine şi totodată criticul ne
îmblânzit care este teologul protestant Adolph 
Harnack.

«Dacă se ia seama la felul special şi 
eminent în care este descris în această E- 
vanghelie fiul lui Zevedei ca ucenicul pe 
care-1 iubia Domnul şi ce rol joacă el în 
povestirea istorică a Evangheliei a patra, 
nu mai poate încăpea îndoială, că autorul

*

a stat într’un raport strâns cu acest lîce- 
nic şi a căutat să exprime aceasta în car
tea sa. Nu poate dar să fie pus la îndoială, 
că Ioan, fiul lui Zevedfei, stă într’un fel oare 
care la spatele Evangheliei a patra.» 1!)

Când un critic. contimporan de talia lui Har
nack recunoaşte caracterul apostolic al Evan
gheliei a patra, alături de tradiţia aproape de 
două ori milenară a bisericii noastre şi a celei 
romano-catolice, mărturisită de. cei mai mulţi şi 
mai străluciţi părinţi şi scriitori bisericeşti, putem 
fi încredinţaţi că adevărul acesta va rămâne şi 
mai departe neclintit ori câte atacuri ar îndrepta 
împotrivă-i necredinţa şi critica împioasă, iar 
Iisus descris de această Evanghelie va rămâne 
pe veci de veci portretul cel mai fidel al Dum- 
nezeu-Omului Iisus.

Câte patru Evangheliile sunt izvoare absolut 
sigure despre viaţa istorică a lui Iisus, pentru _ »• 
că două din ele sunt scrise de doi apostoli (Ma
tei şi Ioan), cari “au însoţit pe Mântuitorul în tot 
timpul activităţii sale publice, au auzit tot ce a 
învăţat şi au văzut tot ce a făcut şi a pătimit 
Ei, cu alte cuvinte sunt scrise de martori ocu
lari, iar celelalte două sunt scrise de doi uce
nici ai apostolilor (de Marcu şi Luca), cari au 
fost contimporani cu Mântuitorul, ,1-au cunos
cut personal, au văzut şi auzit şi ei parte din 
cele ce a făcut şi a învăţat El şi au compus 
Evangheliile sub supravegherea apostolilor Petru 
şi Pavel.

Câte patru Evangheliştii au cunoscut dar exact 
şi până în cele mai mici amănunte lucrurile 
despre care au scris şi fiecare din ei a ales din 
mulţimea celor ce ştia numai ceea ce a socotit 
ca mai potrivit cu scopul special pe care-1 ur- 
măria scriind Evanghelia sa. Aceasta o spune 
lămurit sfântul evanghelist Ioan la stârşitul Evan
gheliei sale: «Încă multe alte lucruri a făcut 
Iisus care nu s'au scris în cartea aceasta, iar 
acestea s’au scris, ca să credeţi, că Iisus este 
Christos, Fiul lui Dumnezeu şi crezând să aveţi 
viaţa în numele Lui>. (20, 31).

Pietatea adâncă de care era pătruns sufletul 
evangheliştilor faţă de Domnul şi învăţătorul lor, 
a cărui viaţă şi învăţătură o descriau, este ga
ranţia cea mai sigură, că ei nu şi-au putut în
gădui să schimbe sau să denatureze ceva din 
cele ce ştiau şi cu toate acestea ei au procedat 
în opera lor cu toată imparţialitatea şi obiecti
vitatea, pentru că redau lucruri care par defa
vorabile tezei lor şi au luat toate precauţiunile 
ca să redea numai adevărul şi să încredinţeze 
pe cititor de aceasta. Cu alte cuvinte ath făeut 
operă critică în înţelesul modern al cuvântului, 
căci ce alt nume merită procedura sfântului e

11) Chronologie der altchristlichen Literatur 67?,
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vanghelist Luca, expusă de el, la începutul 
Evangheliei sale, îa următoarele cuvinte: «De
oarece mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire 
despre cele ce sau adeverit între noi> precum ne-au 
dat cei ce de La început au fost martori oculari şi 
slujitori ai cuvântului, socotit-am fi eu) după ce 
am urmărit cu deamănuntul toate dela început, 
să-ţi scriu unele după altele, puternice Teofile, 
ca să cunoşti lămurit tăria învăţăturilor ce ai 
primit», (1, 1—4).

* *
*

Deosebiri între o Evanghelie şi alta sunt şi 
nu se putea să lipsiască, mai întâi, pentrucă fie 
care Evanghelist a urmărit un anume scop, când 
a scris Evanghelia, şi potrivit* acelui scop urma 
cu necesitate ca materia de tratat să fie aleasă 
şi dispusă într’un anume tel, şi al doilea, pen
trucă fiecare evanghelist şi-a avut individuali
tatea sa care a venit ia expresiune în expunere.

Deosebirile existente sunt însă numai de formă 
şi confirmă în chip minunat unitatea fondului, 
din care cauză câte patru Evangheliile au fost 
socotite din cea mai adâncă vechime numai ca 
patru ediţii ale aceleeaş opere şi s’a vorbit de 
o Evanghelie în patru forme (soaŢŢi/aov tstpd- 
|j.op<pov, Iv Siâ Tsoadptov).

«Cum — se întreabă sfântul Ioan Gură- 
deaur — n’ar fi fost deajuns un evanghelist 
ca să scrie toate ? Desigur că da. Dar, cu 
toate că sunt patru şi nu în acelaş timp 
nici în acelaş loc nici înţeleşi între ei, totuş 
vorbesc toţi ca dintr’o gură, ceea ce es*2 
cea mai bună dovadă a adevărului. Zic unii 
însă, că s’a întâmplat tocmai dimpotrivă, 
căci se constată multe deosebiri. Aceasta 
este cea mai convingătoare dovadă a ade
vărului, căci dacă toate s’ar potrivi întocmai 
în ce priveşte timpul, locul şi expresiunile, 
nimeni dintre protivnici n’ar crede, că ceea 
ce aceia au scris au scris în virtutea unei 
înţelegeri omeneşti şi o astfel de înţelegere 
n’ar fi fost lucru curat. Acum însă părută 
contrazicere în amănunte înlătură de dea
supra lor orice bănuială şi pledează eloc
vent pentru caracterul scriitorului». ia)

Critica a fost de regulă mai aspră cu evan- 
gheliştii de cât cu scriitorii profani şi cele mai 
mici lacune sau nepotriviri descoperite în textul 
Evangheliilor au adus după ele fără multă vorbă, 
contestarea autenticităţii lor. Această constatare 
a făcut-o Lessing, care de altfel nu- era un bun 
prieten al Evangheliei.

< Dacă tratăm aşa de liber şi de nobil pe 
Dionisie şi pe Polibiu şi pe Tacit, că nu-i 
supunem la torturi pentru fite ce silabă,

:*
12) Omilia I asupra iui Matei, â

pentru ce nu procedăm atunci la fel şi cu 
Matei şi cu Marcu şi cu Luca şi cu Ioan ?»13).

*
T  ̂ *

Multă vreme critica distructivă, începând cu 
Strauss, a atacat vrednicia de credinţă a Evan
gheliilor ascriindu-le o origină mai târzie, şi anume 
a doua jumătate a veacului al doilea.

Aceasta însemna că ele n’ar fi de provenienţă 
dela apostoli şi că ar fi un amestec de legende 
şi ficţiuni fără nici o valoare istorică.

Şi în această privinţă socotim de prisos să 
înşirăm mai multe citaţiuni din autori şi opere, 
care susţin şi dovedesc contrariul, şi ne mărginim 
numai la un citat din Harnaek, care fiind pro
testant, critic fără rezerve, unde acestea nu-s la 
locul lor, şi contimporan, nu poate fi bănuit că 
s’a ferit să spună deschis ceea ce cugetă.

«A fost o vreme — zice Harnaek — şi 
marele public o trăieşte încă, în care se 
credea, că cea mai veche literatură creştină, 
dimpreună cu Noul Testament trebue so
cotite ca o ţesătură de amăgiri şi falşuri. 
Această vreme a trecut acum. Rezultatele 
următoarelor cercetări trec in chip «reac
ţionar» peste £eea ce s’ar putea numi starea 
de mijloc a criticii de azi. Cea mai veche 
literatură a bisericii este, adevărată si vred- 
nicâ de credinţă, dacă o privim din punctul 
de vedere literar-istoric atât în punctele
principale cât şi în amănunte.....  Nu mă
sfiesc să întrebuinţez cuvânrul «reacţionar», 
căci lucrurile cată să fie numite cu ade
văratul lor nume şi în critica izvoarelor 
creştinismului străvechiu ne aflăm fără dis
cuţie pe drumul ce duce înapoi la tradi-
ţiune.....  căci rama cronologică, în care a
aşezat tradiţiunea documentele, este în toate 
punctele de căpetenie, dela epistolele lui 
Pavel până la Irineu, dreaptă şi sileşte pe 
istoric să-şi întoarcă privirile dela toate ipo
tezele, privitoare la mersul istoric al lucru
rilor, ipoteze care tăgăduesc această ramă... 
Va veni o vreme, care nu e departe, când 
nu se va mai purta grija descifrării proble
melor literar-istorice pe tărâmul creştinis
mului primitiv, pentru că ceea ce este de 
făcut va fi recunoscut de toţi, adică drep
turile tradiţiunii, cu puţine excepţiuni. Se 
va recunoaşte că, în parte, deja înainte de 
dărâmarea Ierusalimului (70) şi până la 
domnia lui Traian (98-117), toate formele
esenţiale ale tradiţiunii creştine: învăţături,
propoveduiri şi chiar rândueli — cu excepţia 
colecţiei Noului Testament — se închegaseră 
într’o formă desăvârşită în esenţa ei»14).

----------------------------------------------------ii----------------- -------- P
13). Sâmmtliche Schriften X, 2.
14), Prefaţă la Chronologie der altchristlichen Litera tur

vm , X, XI.
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Mai departe, Harnack fixează compunerea Evan
gheliei dela Marcu între anii 65-70, a celei dela 
Matei între 70-76, a celei dela Luca între 78-93 
şi a celei dela loan puţin mai târziu, către sfâr
şitul veacului întâî.

Intr’o lucrare a sa mai nouă,15) el fixează date 
şi mai vechi pentru compunerea Evangheliilor 
sinoptice. După cercetările din această lucrare, 
Faptele apostolilor fiind scrise între anii 61-63, 
Evanghelia dela Luca, ca partea întâi a lor, a 
trebuit să fie scrisă mai nainte, iar Evanghelia 
dela Marcu, de care Luca s’a servit la redac
tarea Evangheliei sale, e şi mai veche. Insăş 
Evanghelia dela Matei, în forma grecească a 
existat înainte de anul 70.

Dacă deci Evangheliile au fost scrise în veacul 
întâi, mai mult. chiar, în timpul vieţii sfântului 
apostol Pavel, vrednicia lor de credinţă, ca izvoare 
istorice, nu mai poate fi pusă la-- îndoială şi tot 
ce se spune în ele cu privire la Mântuitorul este 
istorie adevărată.

*
* *

Vrednicia de credinţă a Evangheliilor şi deci
caracterul lor istoric s’a căutat să se slăbiască,
susţinându-se, că ele n’au fost concepute de autorii 
lor ca lucrări istorice, ci numai ca scrieri edi
ficatoare în scop de evanghelizare.

Putem concede, că într'adevăr Evangheliile 
n’au fost în mintea autorilor lor scrieri istorice 
In sensul strâns al cuvântului, ci scrieri de zidire 
sufletească. Dar prin ce alte mijloace puteau ele 
influenţa în chip edificator asupra sufletului citi
torilor de cât prin descrierea învăţăturii sublime, 
a vieţii sfinte şi a faptelor minunate ale Mântui
torului ? Dacă acesta este scopul urmărit de ele, 
expunerea adevărului şi numai a adevărului şi 
deci înlăturarea a tot ce e legendar, neexact, 
exagerat, era singurul mijloc potrivit scopului 
de a trezi credinţa în Iisus Christos. Altfel, un 
examen critic al coprinsului lor ar fi dus la con- 
cluziunea, că nu merită să fie crezute şi scopul 
n’ar mai fi fost atins. Critica obiectivă a dovedit, 
că coprinsul Evangheliilor este strict istoric. Cu
vintele dela începutul Evangheliei dela Luca, 
citate mai sus, şi ale sfântului Evanghelist loan:
«Cel ce a văzut mărturiseşte şi mărturia lui este 
adevărată şi el ştie că spune ceea ce este adevărat» 
(19, 35), cum şi compararea coprinsului unei 
Evanghelii cu al celorlalte şi controlarea datelor 
de istorie profană din ele cu datele sigure din 
istoriografii profani încredinţează şi pe cel mai 
sceptic, că Evangheliile sunt lucrări de coprins
pur istoric. A crede altfel ar fi a socoti Evan
ghelia ca o minciună şi un falş, ceea ce e cu 
neputinţă de admis de o minte sănătoasă, cum
zice Loofs:

♦

«Eu cred că nici criticei pur istorice a 
izvoarelor nu-i vine aşa uşor, să declare ca 
minciună tocmai Evanghelia, care apără In 
chip deosebit de energic adevărul şi înfie
rează minciuna.

Unde se mai întâlneşte în istorie o ana
logie nimerită pentru producerea unui astfel 
de falş?.... Realitatea recunoaşte, că n’o 
poate scoate la capăt cu acest izvor decât 
cu cea mai samavolnică ipoteză cu putinţă, 
deşi pentru aceasta — accentuez încă odată
— nu există în istorie o analogie nimerită»16).

*
* *

In numele necredinţei, care nu recunoaşte 
realitatea minunilor, s’a tăgăduit de asemeni 
Evangheliilor caracterul istoric şi deci şi vred
nicia lor de credinţă.

S’a stabilit ca axiomă de adversarii minunilor, 
că între credinţa în minuni şi critica istorică nu 
poate fi nici o apropiere.

A contesta însă principial şi aprioric valoarea 
istorică a unei scrieri pentrucă în ea se vorbeşte 
de minuni nu e procedare nici istorică nici cri
tică. Istoric şi critic e sâ studiezi în chip obiectiv 
faptele relatate, să te foloseşti pentru stabilirea 
realităţii lor de toate criteriile posibile şi dacă 
n’ai motiv binecuvântat să te îndoieşti de. reali
tatea lor, să le primeşti ca atare. A purcede la 
studierea faptelor dela păreri preconcepute e cu 
totul neştiinţific şi de condamnat. A lepăda una 
sau alta din minunile evanghelice sau chiar şi 
ne toate, dacă ele nu s’ar putea susţine cu nici 
un criteriu pozitiv, ar fi atitudine istorică şi 
critică îndreptăţită, dar a nu recunoaşte Evan
gheliilor valoarea istorică, pentrucă în ele se 
istorisesc şi minuni şi pentrucă tu crezi că nu 
există minuni, este cu totul greşit şi arbitrar, 
înainte de a face aceasta trebue să dovedeşti 
că nu există minuni, ceeace nu se va putea face 
niciodată. Pentru a putea cineva discuta această 
chestiune, nu e de ajuns să fie istoric şi critic 
fie chiar cât de bun, ci trebue să fie şi filosof 
şi chestiunea trebue lămurită şi hotărîtă în mintea 
cercetătorului înainte de a începe studierea fap
telor, căci «a lepăda ca de neîntrebuinţat sau a 
atribui unui timp mai târziu relatări de fctpte 
pentru cuvântul că coprind istorisiri de minuni, 
e a avea păreri preconcepute*, zice însuş Har-- 
nack,7), care nu e câtuş de puţin prieten al 
minunilor.

Minunile,- a căror existenţă nu poate fi tre
cută cu vederea, au fost socotite de oameni în 
toate timpurile şi pretutindeni ca o legitimare a 
puterii dumnezeeşti a săvârşitorului lor. Minunile 
evanghelice sunt dovedite ca adevărate cu nenu-

15). Lukas dtr Arat, Die Apostelgegchichte,
16̂  Wer war Jesus Christus? 114.
17) Dat Weaen de» Christcntumt, 17.
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măraţi martori oculari şi sunt cele mai vrednice 
de crezut din toate minunile care se atribuie 
celorlalţi întemeietori de religiuni sau persona
lităţi religioase pe care le cunoaşte istoria. Ele
sunt dar o dovadă mai mult de vrednicia de
credinţă a Evangheliei.

*  :  ■

* *

S’a zis în sfârşit câ Evangheliile nu trebuie 
crezute, pentrucă cele coprinse în ele ar fi numai 
legende şi mituri. Aceasta este însă o simplă 
afirmaţiune, care trebuie dovedită pentru a fi 
crezută şi căreea noi îi opunem afirmaţiunea 
contrară: că tot ce se coprinde în Evanghelii 
sunt adevăruri şi fapte istorice. Strauss a în- 
încercat cel dintâi, cu întinse cunoştinţe şi cu 
un rar talent de critică şi expunere, să susţină 
că în Evanghelii am avea de a face cu mituri, 
dar părerea lui n’a găsit răsunet în rândurile 
teologilor şi astăzi se pomeneşte de ea numai 
ca de ceva cu totul efemer în istoria criticii
biblice.

* *
*

Din toate cele spuse conchidem: Evangheliile 
sunt vrednice de credinţă, căci sunt opere isto
rice, şi ceeace ele relatează despre Iisus Christos 
este adevăr curat.

Iisus a existat dar în realitate şi a săvârşit 
tot ce spun Evangheliile despre el.

El este întemeietorul creştinismului, care este 
deci de origină dumnezeească, pentrucă Ii"us 
Mântuitorul a fost Dumnezeu şi om într’o singură
persoană.

Cu minunată pătrundere şi claritate şi cu 
adâncă pietate a exprimat aceste adevăruri ge
nialul şi neastâmpăratul cugetător şi scriitor Jean 
Jacques Rousseau, în mărturisirea vicarului din 
Savoya, încadrată în cunoscutul său roman pe
dagogic Emil. Cuvintele ilustrului genevez le so
cotim ca cea mai potrivită încheiere a acestui
studiu:

«Mărturisesc bucuros, că majestatea scrie
rilor sfinte mă uimeşte şi că sfinţenia Evan
gheliei glăsueşte inimii mele. Priviţi cărţile 
filosofilor cu stilul lor sforăitor. E cu pu
tinţă ca o carte aşa de sublimă şi in aceiaş 
timp aşa de simplă (Evanghelia) să provină 
dela oameni? E cu putinţă ca acela a cărui 
istorie o povesteşte să fie el însuş numai 
om ? E acesta tonul pe care-1 dă un entu- 
siast sau un sectant vânător de glorie? Ce 
blândeţe! Ce curăţie de moravuri! Câtă 
graţia duioasă în sfaturile sale! Câtă su
blimitate în învăţăturile sale! Ce adâncă 
înţelepciune în cuvântările sale! Ce prezenţă 
de spirit! Ce fineţe şi ce promptitudine în 
răspunsuri! Ce stăpânire peste patimii® pro

prii! Unde este bărbatul, unde este înţe
leptul care înţelege să lucreze, să sufere şi 
să moară fără slăbiciune şi fără trufie ca 
El? Când Plato a zugrăvit pe înţeleptul său 
ideal, care, copleşit de toată ocara crimei, 
totuşi, vrednic de orice răsplată a virtuţii, 
păşeşte prin lume, a descris pe Iisus tră
sătură cu trăsătură. Asemănarea este aşa 
de mare, că a izbit pe toţi părinţii biseri- 

. ceşti şi că e cu neputinţă să n’o recunoşti. 
De ce prejudecăţi trebuie să fie stăpânit un 
om, ce orbire trebuie să-l fi coprins, ca să 
compare pe fiul lui Sofroniacus cu fiul Mă
riei! Câtă deosebire între amândoi I Socrat, 
care a murit fără dureri, fără ocară, şi-a 
îndeplinit rolul fără greutate până la sfârşit 
şi dacă nu i-ar face cinste uşoara moarte 
ce a suferit, ne-am putea cu dreptate îndoi, 
dacă el, cu tot spiritul de care a dat do
vadă, ar fi fost altfel privit decât ca un so
fist. Se zice, că el a descoperit morala, dar 
alţii au practicat-o înainte de el. El numai 
a exprimat ceeace aceia au făcut şi a scos 
reguli din pildele lor. Aristide a fost drept 
înainte de a fi definit Socrat dreptatea; 
Leonida a murit pentru patrie înainte ca 
Socrat să fi făcut o datorie din iubirea de 
patrie; Sparta era cumpătată înainte de a 
preaslăvi Socrat cumpătarea şi înainte de a 
defini el noţiunea de virtute, Grecia a avut 
o mulţime de oameni virtuoşi. Dar Iisus la 
cine dintre ai săi a găsit acea sublimă şi 
curată morală, la care i-a condus numai cu 
cuvântul şi cu fapta? Din sânul celui mai 
silnic fanatism a ieşit cea mai înaltă înţe
lepciune şi simplitatea virtuţilor celor mai 
eroice a împodobit fruntea celui mai dis
preţuit popor. Moartea lui Socrat, care s’a 
săvârşit pe când el sta de vorbă liniştit cu 
prietenii săi, e cea mai plăcută moarte pe 
care şi"o poate dori cineva. Dimpotrivă, 
moartea lui Iisus, care şi-a dat duhul chi
nuit, batjocorit, hulit şi blestemat de tot 
poporul său, este cel mai grozav lucru de 
care se poate teme cineva. Socrat binecu- 
vintează, când primeşte cupa cu otravă, pe 
păzitorul închisorii, care i-o întinde cu ochii 
muiaţi în lacrămi. Iisus se roagă, în mijlocul 
celor mai cumplite chinuri de moarte, pentru 
sălbatecii săi călăi. Dacă vieaţa şi moartea 
lui Socrat sunt vrednice de un înţelept, să 
recunoaştem la Christos vieaţa şi moartea 
unui Dumnezeu..

Să ne înfăţişăm oare istoria evanghelică 
drept o născocire arbitrară? Bunul meu prie
ten, aşa ceva nu se poate născoci şi trăsături 
din vieaţa lui Socrat, pe care nimeni nu le 
pune la îndoială, sunt mai puţin adeverite

3
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decât faptele lui Iisus Christos. Privind ches
tiunea în fond, aceasta ar însemna numai 
să Închizi ochii în faţa greutăţilor, în loc 
de a le înlătura din cale. Ca mai mulţi oa
meni la un loc să fi compus- această carte 
în chip cu totul poetic şi în înţelegere re* 
ciprocă, e mult mai puţin de .admis, decât 
ca un singur om să fi procurat întreg ma
terialul din care ea constă. Niciodată n’ar 
fi fost în stare scriitori iudei să nimeriască 
acest ton sau să stabiliască această morală 
şi Evanghelia coprinde aşa de mari, aşa de 
isbitoare, aşa de inimitabile semne de cu

noaştere a adevărului, că autorul unei ase
menea născociri ar merita cu mult mai mult 
admiraţia noastră decât eroul însuş. Cu toate 
acestea, Evanghelia este plină de lucruri de 
necrezut, de lucruri care par împotriva ra
ţiunii şi pe care un om raţional nu le poate 
pricepe şi- primi. Ce e de făcut în faţa
acestor contraziceri ? Să fii întotdeauna sme
rit şi chibzuit, fiul meu, cinstind în tăcere 
ceeace nu poţi nici lepăda nici pricepe şi 
să te pleci cu umilinţă înaintea Marei Fiinţe, 
care singură cunoaşte adevărul».

1. MIHĂLCESCU.

ŞCOALELE BISERICEŞTI DIN BASARABIA

ii teo

logie ! Dacă mai punem şi puţina cunoaştere a 

limbei ruse de către elevii români, se poate în

chipui ce chin fără rost şi ce roade nenorocite 

dau aceste lecţii scrise fără înţeles. Din pricina 

aceasta se vădiau deosibirile prea mari între unii 

elevi şi ceilalţi, astfel că mulţi dintre cei mai 

slabi pirăsiau şcoala, iar ceilalţi ajungeau la sfâr

şitul şcoalei la timp. Cu un cuvânt nu se puteau 

unifica şcoala din punct de vedere al infelectu- 

lui elevilor ori câte stăruinţe ar fi pus profe

sorul ei. Este drept că pe atunci se cereâ ca 

să se citească multe cărţi în legătură cu obiec

tele de clasă în afară de studiul de clasă, şi 

asupra celor citite se făceau dări de seamă, ceia 

ce contribuia foarte mult la distanţarea şi dife

renţierea elevilor între ei. Cei cari cunoşteau limba 

rusă mergeau cu paşi repezi, iar cei mai slabi, 

cum erau elevii români, trebuiau să se istovia- 

scă învăţând aceste lecţii pe nevăzute fără să 

înţeleagă totul. Aceştia din urmă nu mai aveau 

timp să mai citească cărţi lăturalnice de studii.

în şcoalele spirituale nu erau aşa de multe

obiecte de studiu şi nu se simţia lipsa manua

lelor tipărite, dar erau alta lipsuri şi mai grele, 

cum era necunoaşterea limbei ruse, care făcea
«

pe elevi să înveţe lecţiile fără niciun înţeles, pe 

nevăzute, căci cea mai mare parte dintre ei erau 

români.

Din punct de vedere educativ, atât seminarul 

fesorii nu dau lecţiile scrise în fiecare an, ci elevii c^t şi şcoalele spirituale suferiau foarte mult.

Am făgăduit în trecut că vom vorbi despre 

viaţa şcoalelor bisericeşti basarabene în a doua 

jumătate a secolului al XlX-lea. Am văzut con- 

diţiunile materiale cât de grele erau, cari con- 

diţiuni nu erau mai pe jos de cât cele didactice. 

Regulamentul din 1840 puse se pe capul semina

rului o mulţime de obiecte de cuprins diferit de 

cel teologic. Astfel, aceste obiecte se împărţiau 

în principale şi secundare, examene se dau tot 

de două ori: înaintea Crăciunului şi a vacanţe

lor de vară. Elevii' şi profesorii dau mai multă 

atenţiune celor principale, pe cele secundare, lăsân- 

du-le în părăsire. Ele se fixau cu un obiect prin

cipal şi mai multe secundare în aceiaşi zi; erau 

mulţi elevi, şi nu dintre cei mai buni, cari nu dau 

examen la obiectele secundare.

Astfel, ei treceau cursul seminarial în între

gime fără să fi dat măcar un singur examen la 

profesorii de materii secundare. Notarea elevi

lor se făcea de la i—3, cea dintâi fiind cea mai
>

bună, iar cea din urmă cea mai slabă. Din cauza 

multor obiecte nu se putea studia nici cele prin

cipale cu succes din cauză că nu se putea dâ 

mai multe ore pe săptămână de cât cel mult 

trei ore de studiu; atară de aceasta lipsiau ma- 

nualele tipărite cu totul. Chiar dacă erau, nu 

la toate obiectele. Profesorii veniau la curs cu 

lecţia scrisă şi apoi se dâ elevilor să şi-o copieze, 

pierzând cu scrisul multă vreme preţioasă. Pro-

păstrau caetele din an în an unul de la altul, 

astfel că se strecurau în ele foarte multe gre-

Nu exista, afară de aceasta, un personal pre

gătit pentru a face ca să se îndepărteze toate

şeii, Obiceiul acesta îl cunoaştem şi noi din vre- obiceiurile rele dintr# «levi. Atât în clasă, cât
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şi în afară de clasă, până şi la jocuri, se obser

vau purtări foarte lipsite de temelia bunei creş

teri. Mulţi se purtau cu camarazii lor grobian, 

alţii îşi însuşiau obiectele altora. Cei cari erau 

prinşi asupra faptului erau pedepsiţi cu bătaia 

cu nuiaua şi chiar cu excluderea din şcoală pe 

un timp determinat sau pe totdeauna.

Dacă am arătat părţile cele rele ale educaţi- 

unei dintre unii elevi, aceasta nu însemnează că 

şcoalele despre cari vorbim nu aveau şi părţi 

frumoase, cari adesea ori duceau până la exces. 

Astfel toţii elevii erau datori ca la începutul fie-
»

cărei lecţii, când intra profesorii! respectiv, să 

rostiască o rugăciune, dimineaţa, la masă şi 

seara înaintea culcărei elevii pronunţau dease- 

menea rugăciuni şi cântau împreună. In timpul 

liber, cu cei mai învârstă se făceau călătorii pe 

jos cu sacul pe spinare, în semn de cucernicie, 

la locurile sfinte din Kiev. Mai mult, pe la 1871

a fost un caz când un elev a fugit din şcoală

la Sf. Munte, unde a primit cinul monahal şi apoi 

s’a întors la şcoala spre a-şi termina studiile. 

Acesta este vestit*l misionar din Japonia, Ana- 

tolie Tihai, care după terminarea secţiei teolo

gice a Academiei din Kiev s’a devotat propa

gandei ortodoxe, murind în 1893.
Şcoala aceasta religioasă plămădia suflete tari

în credinţă, şi devotate lucrului din via Domnu

lui. Mulţi dintre elevii seminarului ajutau pe pro

fesori la lucrul lor de şcoală. Pentru suprave

gherea elevilor bursieri şi solvenţi, cari dormiau 

pe la gazde se numiau dintre elevii cursului supe

rior. In fiecare cameră de lucru, unde se ocu

pau elevii bursieri era câte unul din cursul su

perior, care observa purtarea acelui grup de 

elevi cari lucra şi dormia acolo, iar în oraş se 

dâ câte un elev din cursul superior pentru ca 

să supravegheie mai multe case. Aceştia în timpul 

liber după prânz mergea din casă în casă şi îşi 

scria observaţiunile sale într’ua caiet, care se 

lăsa în păstrarea gazdei respective. în cazul când 

observa nereguli atunci raporta inspectorului; 

iar pentru cei interni era numit unul pentru în

tregul corp.

în şcoala spirituală ajutorarea profesorilor de 

către elevi se făcea pe o scară mai întinsă. Elevii 

din clasele superioare cercetau dacă camarazii lor, 

cari li se dâ în grijă şi-au făcut lecţiile. De obiceiu 

li se dâ câte 10—15 camarazi. Aceştia le puneau 

şi note la lucrări şi lecţii până intrau profesorii
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în clasă. Astfel că dau un mare ajutor profeso

rului în materia studiului, pe lângă că cei mai 

mici se deprindeau cu respectarea celor mai mari 

de cât dânşii. Aceşti elevi purtau numele de 

auditori spre deosibire de secatori, cari executau 

bătaia poruncită de profesor. Auditorul avea 

dreptul să scoată în genuchi pe cei mai leneşi 

până la venirea profesorului în clasă. Acesta dâ 

poruncă ca să fie bătut cu nuiaua cel ce sta în 

genuchi, iar după bătae era trimis la locul său, 

alţii însă rămâneau în genuchi până la sfâşitul 

. lecţiei. Afară de auditor şi secutor se mai numia 

şi câte un monitor de clasă, care era îndatorat 

să ţină liniştea şi curăţenia până la intrarea pro

fesorului în clasă.
Respectul faţă de elevii din cursul superior

era aşa de mare în cât în cazul când lipsia 

vre-un profesor din vre-o pricină oarecare, atunci 

directorul trimetea câte un elev din cursul su- 

. perior să înlocuiască pe profesorul absent. Erau 

cazuri minunate, când elevul ţinea clasa în re

gulă, făcând lecţia exact caşi profesorul materiei 

respective.

Odată cu sosirea anului 1860 marile reforme 

aduseră cu sine şi chestiunea şcoalelor bisericeşti. 

Rezultatul discuţiilor din Petersburg a fost adus 

la cunoştinţa ierarhilor, cari şi aceştia li-a dat 

consiliilor seminariale spre a fi discutate şi a dâ 

anumite soluţii. Arhiepiscopul Antonie din Chi- 

şinău porunci ca profesorii seminarului său să se 

adune şi să chibzuiască asupra schimbărilor de

trebuinţă. Răspunsul fu gata la 17 Mai 1863. în 

el găsim multe dorinţe de schimbările cari tre

buiau să se facă în viaţa seminarului şi şcoalelor 

spirituale. în latura educativă profesorii semina

rului se pronunţară ca în locul cercetărei de 

către toţi elevii, a slujbelor bisericeşti în toate 

Miercurile şi Vinerile au hotărât ca în zilele acestea 

să se citiască numai o rugăciune înaintea tuturor 

elevilor în biserică după care fiecare să intre Ia 

curs, iar la slujba bisericească să rămână per

manent numai elevii cursului superior. Zilele când 

toţi elevii vor participa la slujba sfintei liturghii 

vor fi Duminicile şi sărbătorile mari. în vacanţele 

de vară să se dea drumul la casele părinţilor 

sau rudelor nu numai elevilor buni, ci tuturor.$

în latura didactică profesorii seminarului au ho

tărât ca în clasele superioare ale seminarului să 

să se studieze neapărat limba română, pentru 

că cea mai mare parte dintre elevi sunt mol-
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doveni şi limba cărţilor bisericeşti In majoritatea 

parohiilor lor este românească. în privinţa stu

diului limbilor vechi profesorii au fost de părere 

ca să nu se studieze de toţi elevii toate aceste 

limbi: greaca, latina şi ebraica, ci cel mult ele 

să se studieze după plăcere, facultativ, şi fiecare 

să-şi aleagă numai câte una din ele. Au fost 

deasemenea împotriva examenului dinaintea Cră

ciunului, menţinând numai examenul dela sfârşitul 

anului şcolar, care se va ţine în Iunie sau Iulie; 

aceste examene să nu mai fie publice. Din punct

de vedere al plăţei corpului administrativ şi pro

fesoral s’a cerut ca să se egaleze şi să nu se
4

mai pună în atârnare de condiţiunile locale ale 

eparhiilor, cum se proectase de noul regulament,).

Răspunsul profesorilor a lost trimis Sf. Sinod 

la care s’au mai adăogat din partea arhiepisco

pului local câteva observaţiuni cu privire la greu- 

tatea studierei limbei latine odată cu cea greacă 

la care trebuia să se adaoge şi cea slavă, lucru 

care împiedica mult progresul studiilor celorlalte, 

mai cu seamă că elevii de naţionalitate română 

nu cunoşteau bine nici pe cea rusă.

Afară de aceasta, arhiepiscopul mai semna

lează şi faptul că atunci când este vorba să se 

facă vre*o îmbunătăţire la aceste şcoli, în ma

terie de clădire sau de adăugare se pierd a-

vantagiile de preţ ale materialelor din cauza

lungilor corespondenţe. *).

Până să se adune părerile corpurilor profesorale 

de pe la toate şcoalele religioase, s’au făcut 

schimbări in universităţi, cari conform art. 86 din 

regulamentul general al lor se primiau cei mai 

buni dintre seminarişti în universităţi fără examen, 

care examen se cerea numai în cazurile când ea 

găsia de trebuinţă. ®)

începând din 1866 s’a Înlăturat din seminar» 

predarea gospodăriei săteşti, ştiinţelor naturale 

şi medicinei în locul cărora s’a introdus în clasa 

teolodică studiul pedagogiei. *.

Pentru practica pedagogică s’a deschis o şcoală 

duminicală pe lângă seminar. Această şcoală era 

formată din copii orăşenilor, cari se adunau Du- 

minicele şi sărbătorile într’o cameră a seminaru- 

unde se ocupau cu ei elevii din clasa teologică. 

De la Sf. Sinod s’a dat poruncă să nu se

1) Arhiva seminarului No. 21 pc anul 1863, f. 12 verso şi f. 13.
2) In acelaş dosar if. 21, 22 şi 35.
3) Acelaş dosar No. 49 pe anul 1864.
t ) Acelaş dosar No. 18 pe anul 1866.

privească numai latura instructivă, ci mai cu deo

sebire cea educativă, pentrucă elevii seminarului 

vor fi conducători de turmă, şi pentru aceasta 

tot corpul administrativ şi profesoral este dator, 

spune adresa sinodală, să fie cât se poate de 

mult în atingere cu elevii, cari trebuie să vadă 

dela conducătorii lor pilda de evlavie şi de iu

bire către patrie şi biserică. Seminarul din Chi

şinău nu mai putea să mai rămână fără un local 

încăpător, care să dea putinţa corpului admini

strativ să aibă pe toţi elevii în internat.
De cincizeci de ani seminarul acesta nu avea

ţ

capela sa. Din lipsa aceasta toţi elevii trebuiau 

să meargă la catedrală, ceeace era foarte greu 

pentru dânşii şi chiar pentru profesori. Afară de 

aceasta cei cari cântau în cor din cauză că tre

buiau să stea până în vremea leturghiei în nişte 

aripi lăturalnice ale catedralei, nu puteau să vadă 

toate mişcările preoţilor şi arhereului în biserică. 

Antonie (Şocotov) fu acel arhipăstor care prin 

jertfa sa de bani şi a altora reuşi să clădească 

o capelă pentru ca elevii seminarişti să facă 

practică, această capelă a costat suma de 12000 

ruble în valoarea de atunci. I se dete ca hram 

Cei trei ierarhi, sfinţiundu-se în ziua de 13 Fe

bruarie 1862.

Prin 1865 s’a născut ideia despărţiriei semi- 

narului de şcoala spirituală având la temelie 

chestiunea educaţiunei, care acum din pricina 

marelui număr de elevi în ambele şcoli, deose- 

birei de vârstă între ei, şi pentru împovărarea 

corpului administrativ cu două şcoli. Sf. Sinod 

a aprobat despărţirea acestor două şcoli, dân- 

du-se şcoalei spirituale noul local în clădirea cea 

nouă căpătată în apropierea vechiului local, a- 

dică în casa lui Monastârski. Conducătorii şi-au 

primit elevii, mobila destinată şcoalei sprirituale, 

precum şi sumele determinate pentru întreţinerea 

ei. De la 2 August 1866 fiecare şcoală a în

ceput să-şi ducă viaţa deosebită.

Dela 14 Mai 1867 s’a introdus în seminariile 

ruse noul regulament, care trebuia să intre în 

viaţa seminarială încetul cu încetul. Se dedese 

5- ani pentru ca acest regulament să intre cu totul 

în vigoare. Şi erau unele seminarii, cari aparţneau 

după origina elevilor altor naţionalităţi streine, 

cum era şi seminarul din Chişinău, cărora li se 

dedese un număr de ani mai îndelungat ca să 

intre treptat în cuprinsul acestui nou regulament. 

Antonie comunică corpului profesoral şi admi-
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nitrativ ca să intre  ̂în ramele noului regulament. 

După acest regulament in loc de comitetul ad

ministrativ format din rector, inspector, econom 

şi secretar se formau două adunări (.sobranie), 

una pedagogică şi alta administrativă (hozîaistven- 

noe), ai căror membrii trebuiau să se aleagă prin 

vot secret. In noua adunare pedagogică trebuia 

să intre rectorul şi inspectorul ca persoane con

ducătoare fără votare, şase membri dintre pro

fesorii şcoalei, şi trei dintre preoţii eparhiali, 

toţi aleşi prin vot secret: primii aleşi de toţi 

profesorii şcoalei, iar cei dealdoilea de tot clerul 

eparhial, cu însărcinări cari trebuiau să ţină 

şase ani. Adunarea administrativă era formată 

din rector şi inspector fără votare, dintr’un pro

fesor şi doi preoţi aleşi într’o adunare generală 

mixtă a profesorilor şi clerului, pe termen de trei 

ani. Adunarea pedagogică între cele dintâi măsuri 

luate a fost alcătuirea programului şcolar pentru 

anul vitor, fixându-se câte trei ore la obiectele obli

gatorii, iar în ora a patra s’a pus limba ebraică. 
Orele durau câte un ceas şi jumătate. Cu înmul

ţirea orelor de clasă s’a mărit şi munca profe- 

sorilor, pentru aceia arhiepiscopul Antonie a mai 

încărcat venitul mănăstirilor şi al bisericilor în 

ceia ce priveşte taxa de la lumânări şi cununii, 

agonisindu-se astfel adaosul la leafa profesorilor
«

suma de 4853 ruble şi 50 capeici, iar pentru 

slujitorii seminarului suma de 1643 ruble şi 37 

capeici5). Adunarea administrativă trebuia să se 

ocupe acum de mărirea localului pentru a cores

punde trebuniţelor noului regulament. Cu suma 

de 26235 ruble dată de Sf. Sinod s’a construit 

deasupra etajului al doilea încă un etaj, adăo-

1 NUMIREA OBIECTELOR
Numărul orelor 

de clase

%

•
o
2

»*1t 1 2 3 4 5 6 2mP
1 Explicarea Sft. Scripturi...................... 2 2 3 3 3 3 16
2 Literatura rusă şf istoria literaturei ruse 3 3 — — — — 6
3 Limba greacă....................................... 5 5 5 5 r —20
4 Limba latină....................................... 4 3 4 4 — — 15
5 Limba franceză şi limba germană câte 2 2 2 — — 6
6 Matematica........................................... 3 4 4 — — — 11
7 — — — 4 — — 4
8 Istoria generală şi cea rusă . . . . 3 3 2 — — — 8
9 — — 2 — — — 2

10 Psihologia........................................... — — — 2 — — 2
11 Critica ideilor filosofice ...................... — — — 4 — — 4
12 Istoria bisericească universala şi isto

ria bisericei ruse.............................. . , , — 6 2 8
13 L itu rg ica .......................... . . . . — — — 3 — 3
14 Om iletica........................................... — — — — 4 2 6
15 Dogmatica.......................... .... — — — — — 6 6
,6i Teologia fundamentală...................... — — — — 3 — 3
17 Teologia morală................................... 2 A
18 Pastorala........................................... — — — — 4 4
19' Pedagogia şi didactica...................... — — — — 1 1 2
20, Citirea Sft. Părinţi în greceşte . . . — — — 2 2 4

Totalul lecţiilor pe săptămână . 22222222 22

Afară de aceste obiecte se mai preda în a- 

fară de orele de clasă, în timpul liber, şi alte 

obiete ca: limba ebraică, cântarea şi pictura bise

ricească şi gimnastica. Limba română, după noul 

regulament, nu s’a mai prevăzut. In 1872 după 

cererea arhiepiscopului Pavel aprobată de Stt. 

Sinod s’au mai adăogat în clasele 5-a şi 6-a 

pentru doritori: istoria sectelor ruse\ iar în anul 

1875 s’au deschis pe lângă seminar discuţiuni cu 

răscolnicii, pe cari le conducea profesorul res

pectiv duminicile şi în zilele de sărbători6).

După acest regulament limbei greceşti şi la

tineşti precum şi ştiinţelor fizico-matematice li 

s’a dat un loc de cinste în cultura seminarială. 

Nici nu putea să fie altfel, căci în vremea a- 

ceasta clasicismul se întărise mult. După acest 

regulament cultura* generală a seminaristului tre

cea în primele 4 clase, iar cele două rămâneau 

gându-se la aripi încă două camere, fâcându-se destinate aproape exclusiv obiectelor teologice,

localul destul de încăpător pentru nevoile şcolare Dintre obiectele teologice singurul care se preda

viitoare. în clasele inferioare, unde se concentraseră toate

La 24 Septembrie 1868 s’a deschis seminarul obiectele de cultură generală, era numai expli

carea Sf. Scripuri. Vechea risipire a materiilordupă noul regulament, care în loc de cele trei 

clase: inferioară, medie şi superioară, de câte 

doi ani fiecare clasă, s’au făcut 6 ani de câte 

un an fiecare an de studiu. In acest an de re-

unitare încetase. Acest lucru uşura pe elevi mult. 

Acum se opreşte profesorul de a măi da lec

ţiile elevilor în manuscris, fâcându-se excepţie

■ormă se găsiau în seminar numai 285 elevi.- numai la acele materii, cari nu aveau manuale

Conform art. 8 din noul regulament puteau să tipărite. Acei cari le dâ lecţiile scrise trebuiau

să fie litografiate după ce mai întâi erau corec-intre în seminar şi copii de mireni. Astfel că 

seminarul nu mai era o şcoală de castă. In fie

care an intrau de la 1-17 copii, fii de mireni, 

iată ordinea obiectelor cari se studiau în se- 

xcinar după noul regulamen:

5 «Eparhialinâia Vîedomosti» Nr, 7, .8 şi 9 pe anul 1867.

tate şi aprobate de rector. Vechiului sistem i se 

pusese capăt. Instrucţiile comitetului Sf. Sinod

6) Vezi articolul: US criţă despre misiunea, contra rascolnicilor în 

Basarabia> de 1. M. Parhomovici, publicat în: Truda bessarabscago 

tercovnago istorico *arheologhicescago obşccctva», fascicula 3,pp, 37-39*



BISERICA ORTODOXA ROMÂNA518

cu privire la principiile pedagogice cereau ca 

profesorii să explice limpede elevilor în clasă 

lecţiile şi după aceia ei să le repete după dânsul. 

Elevii trebuiau să studieze acum lecţiile temeinic, 

căci regulamentul nu mai împărţia obiectele în 

principale şi secundare. La fiecare obiect se ce

rea examen aparte. Examenele aveau loc o sin

gură dată, înaintea vacanţei de vară, şi se dâ 

înaintea unei comisii formată din trei membri. 

Elevii cari primeau la unul sau două obiecte 

note mici trebuiau să dea corigenţa toamna la 

înapoierea după vacanţă, cei cari primeau note 

rele la trei obiecte sau la două obiecte şi o lu

crare înscris rămâneau repetenţi. Acum nu se 

mai observa acea mare deosebire între elevi din 

punctde vedere al cunoştinţelor căpătate, fiindcă 

fiecare trebuia să-şi studieze lecţiile temeinic, 

astfel că mai toţi erau la nivel. Dacă se mai 

observa vreo deosebire, apoi se vedea numai 

la lucrările în scris unde se cunoştea dacă au

torul lucrărei a citit mai mult sau mai puţin.

Cu vremea, dezvoltându-se gustul cititului prin

tre elevi, aceştia cer rectorului în 1368 în- 

găduirea de aşi oreia o bibliotecă, ceiace li s’a 

şi permis. Atunci au stabilit ca fiecare elev să 

dea o taxă de trei ori pe an câte 10 capeici, 

alţii dau şi câte 1 rublă, iar cei cari intrau în 

seminar dau câte 50 capeici. Când s’a deschis 

biblioteca se adunaseră 116 ruble şi 78 capeici 

cu care s’au cumpărat vreo 100 titluri de cărţi. 

Redacţiile diferitelor reviste trimeteau câte un 

exemplar din revistele pe cari le conduceau, 

gratuit.7).

Această bibliotecă a devenit cu timpul creind 

pentru elevii seminarişti un adevărat izvor bine

făcător,

Noul regulament cerea ca profesori să nu se 

poarte faţă de elevi aspru; pedeapsa corporală 

aproape lipsea; sfaturile părinteşti le înlocuia. 

Se mai cerea ca profesorii să fie cât se poate de 

aproape de elevii lor. Acum se dâ o dezvoltare 

mult mai pronunţată studiului muzicei, picturei 

bisericeşti şi exerciţiilor gimnastice. S’a instituit 

şi revizoratul, care avea îndatorirea să cerceteze 

seminariile cel puţin din patru în patru ani 

pentru a vedea rezultatele elevilor. Seminaru 

din Chişinău a fost cercetat de revizor pentru

prima dată în luna April 1868.

7) Kişinevskia eparhialînoia Vîedomosti No. 15 pe 1869.

Noul regulament a schimbat cu desăvârşire şi 

starea economică a seminarului. Odată cu des

părţirea seminarului de şcoala spirituală a dis

părut şi desimea elevilor, localul rămas liber dâ 

putinţa seminariştilor să aibă camere deosebite 

şi pentru timpul când erau liberi. Clasele şi dor

mitoarele iarna se încălziau, hrana era mult mai 

bună şi destulă, afară de prânz şi cină se mai 

dâ elevilor de două ori dimineaţa şi seara ceai 

cu pâine albă. Lista felurilor de mâncare se al

cătuia săptămânal de rector cu econom, după 

care era cercetată şi aprobată şi de comitetul 

administrativ. Hainele e<au bune şi pe cât po

sibil la un fel, căci abia din 1895 seminariştii din 
Chişinău au putut purta haine de uniformă. Aceste

jnbunătăţiri s’au făcut, deoarece bursa fiecărui 

elev era anual de 90 ruble, iar nu de 34 ruble 

şi 28 capeici cum fusese mai înainte. Nu numai 

elevii au primit o mărire simţitoare în ceia ce 

priveşte bursa, dar şi personalul didactic şi cel 

administrativ, care acum primia o leafă de la 

2000 ruble pe an până la 120 rable, după funcţi

unea ce îndeplinea. Mai mult, de la 1867 a în

ceput să apară prima revistă bisericească în Ba

sarabia, întitulată: Vestitorul eparhiei Kişinău- 

lui> (Kişinevskia eparhialînâia vîedomosti), de 

unde fiecare condei primia un ajutor bănesc, mai 

cu seamă comitetul de redacţie, care trebuia să
»

fie ales dintre profesorii seminarului. Astfel că 

profesorul muncitor putea să-şi mărească leafa 

până la suma de mai sus, 2000 ruble, ceia ce 

nu se poate compara cu umila sumă de 257 ruble

din timpurile vechi.
Noul regulament, pe lângă atâtea înlesniri, a

mai deschis şi uşile universităţilor pentru semi

narişti. Ele primiau nu numai pe absolvenţii de 

seminar, dar chiar şi pe cei cu 4 clase de seminar, 

cari nu erau printre cei dintâi, ci de multe ori 

aveau şi nota 3. Elevii seminarului din Chişinău 

s’au folosit de acest drept multă vreme. Cei cari 

dispuneau de mai multe mijloace băneşti intrau 

în universitate. In 1878, din clasa 4-a, în care 

erau cu totul numai 31 elevi, 14 dintr’înşi au 

plecat la universitate; dintre aceştia 7 erau din

tre cei mai buni şi 7 dintre cei slabi. Erau ani 

când consiliul seminarial nu putea să aleagă măcar 

unul ca să-l trimită pentru a intra în Academia 

spirituală din Kiev, pentru că cei mai buni in

trau în diferite universităţi. Astfel că multă vre

me seminarul din Chişinău nu a mai putut tri-
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mite niciun elev la Acadenie, căci dacă s’ar fi 

trimis vreunul slab şi nu ar fi reuşit toate chel- 

tuelele de drum şi hrană le plătea seminarul res

pectiv. In anul şcolar 1879— 1880 a avut loc o 

corespondenţă între consiliul Academiei spirituale 

din Kiev şi cel al seminarului din Chişinău cu 

privire la faplul, că acest seminar nu a trimis 

niciun seminarist pentru Academie. Consiliul semi

narului cu arhiepiscopul Pavel a răspuns, că nu 

au putut trimite niciun elev pentru că cei mai
s

buni au plecat din clasa 4-a şi au intrat în uni

versitate, astfel că se teme să mai trimeată vre

unul pentru că se poate întâmpla să nu reu

şească. Găsim prin arhiva seminarului şi fapte 

foarte curioase cu privire la intrarea în Acade

mie. In anul 1873 s’a trimis un elev la Kiev, 

Dumitriu Vasile, ca bursier, dar care nu a reuşit, 

iar alţi doi tovarăşi ai lui, mult mai slabi, au 

reuşit. Dumitriu Vasile a fost primit bursier prin 

examen în Universitatea din Odesa, terminând 

facultatea istorico-filologică. După această întâm

plare a avut loc o corespondenţă între Pavel şi 

Sf. Sinod, semnalându-i aceste nemulţumiri şi 

fixând ce condiţiuni să se ceară de la concu

renţi şi ce materii trebuie să se studieze pen

tru concurs. O bucată de vreme nu s’a mai cerut 

concurs pentru elevii trimişi special ca bursieri 

de către seminarii. deşi mai în urmă s’au insti

tuit din nou.
In preajma anilor 1880 au început să se măr

ginească dreptul seminariştilor de a mai întră în 

universitate. încă din 1872 s’a ridicat pentru 

prima dată chestiunea oprirei seminariştilor de 

a mai intra în universitate. In 17 Ianuar 1873 

s’a îngăduit intrarea seminariştilor în universitate 

numai prin examen. Acest lucru s’a păstrat până 

în 1876, iar din primăvară acestui an elevii semi- 

nariilor, cari terminau întreg cursul de 6 ani şi 

primesc numirea de «student» cu dreptul de a 

intra în universitate trebuia să dea un examen 

la liceu de limba rusă, latină şi greacă. Era o 

excepţie numai pentru aceia cari voiau să intre 

tn universităţile: din Iuriev, Varşovia şi Tomsk 

cărora li se cerea să dea examenul complect de 

echivalenţă la unele materi după programul 

liceului şi cari terminau printre cei dintâi. Cei 

cari voiau să intre la facultatea de drept şi 

medicină trebuiau să dea examen numai la 

rusă şi latină, însă cei cari voiau să intre la ştiinţe 

trebuia să dea examen la rusă, latină şi mate

matică, iar cei cari voiau să fie primiţi la facul

tatea istorico-filologică trebuia să dea examen 

la latină, greacă şi rusă8).

Toate măsurile luate contra seminariştilor de 

a nu mai părăsi seminariul au fost zadarnice, 

căci ei totuşi erau primiţi în universităţi mai cu 

seamă în cea de la Iuriev. Mulţi părăsiau semi

narul din clasa 4-a, dau examen de maturitate şi 

astfel îşi pregătiau drumul pentru intrare în uni

versităţi şi alte şcoli superioare speciale. Când 

măsurile aspre contra intrărei seminariştilor în 

universitate se mai slăbiau, ei părăsiau în mare 

număr seminarul şi intrau în universitate, cum 

s’a întâmplat în anii 1905—6, în timpul revolu

ţiei când universităţile s’au umplut cu elevi din 

seminar, fiind primiţi fără examen. Numai în cea 

de la Petrograd au fost primiţi vreo 15 din dife

rite seminarii. In cea de la Iuriev în spaţiul de

timp 1905—10 au intrat 37 elevi numai din se

minarul din Chişinău.
După 13 ani dela introducerea regulamentului

din 1867 s’a observat în practică anumite părţi 

cari nu se puteau aplica, ci din potrivă aduceau 

mare turburare, cum era punctul cu privire la 

alegerea rectorului prin vot secret. încercarea

aceasta s’a făcut pentru seminarul din Chişinău

pentru prima oară In 1875. Perturbările săvârşite 

în mai multe seminarii au silit pe Sf. Sinod *ă 

schimbe acest punct în 1881, când a pus anu

mite margini în alegerea rectorului şi inspecto

ratului de seminarii precum şi a directorului şi 

ajutoarelor lui dela şcoalele spirituale.

In 1884, August 22, împăratul Alexandru III-lea 

a aprobat un nou regulament pentru seminarii 

şi şcoalele spirituale. Deosebirea între regula

mentul acesta şi cel dela 1867 consta în aceea 

că cel din 1867 concentră toate obiectele de 

cultură generală în primele 4 clase, iar pe cele 

pur teologice le aşezase în ultimele două clase, 

prin aceasta el se apropia de regulamentul din 

1808. Afară de aceasta regulamentul din 1884 

înmulţea numărul orelor de materii teologice şi
*

de literatură rusă în paguba limbei greceşti şi a 

matematicei. Astfel la Sf. Scriptură avem 19 ore 

în loc de 16 ore săptămânale; la istoria litera- 

turei ruse 11 în loc de 6 ore; la limba greacă 

în loc de 24 ore, acum erau numai 14; muzica 

bisericească se introduse în toate clasele câte o 

oră pe săptămână.

8) Kişinevskia eparhialînâia vîedomosti Nr. 11 pe 1892.
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Iată cum erau împărţite orele obiectelor 

după regulamentul din 1884:

•u0 No. lecţiilor pe
0

• NUMIREA OBIECTELOR clase
0
Z 1 2!Cm\3 4 5 6

V

1 Sf. Scriptură....................................... 4 2 4 3 3] 3h
2 Istoria biblică.......................... .... — 2— — — —

3 Literatura rusă şi istoria ei . . .  . 4 4 3 — —

4

4 Limba g reacă ,................................... 4 4 2 2 1 1
Limba la tină.......................... 4 4 2 2 1 1

6 Matematica........................................... 3 3 3 — — —

7 Fizica.......................... ......................... — _ 3 —
8 Istoria generală şi cea rusă . . . . 3 3 3 — — —
9

10 Psihologia............................................ — — — 2 - —
11 Principiile şi o scurtă istorie a filozofiei — — — 2 - —
12 istoria generală a bisericei şi a sectelor — 3 3 3 3
113 Liturgica . . . . ............................... —- — 1 2 —

14 O m ile tica ........................................... — — 2 1 1
15 Teologia fundamentală...................... — — — 1 2 —

16 Teologia dogm atică...................... . ———— — 3 3
17 Teologia com parată.......................... 1
18 2
19 2 2
20 D idactica........................................... _ _ 1
Bl Cântarea bisericească.......................... 1 1 1 1 1 1

Totalul lecjiilor pe săptămână . . , 23 23 22 23 20 20|

Ou
o

2

9| 
3
9] 
21

2 
12 
3 
41

6l 
1 
21 
4| 

2 
6

Limbile: germană, franceză şi ebraică se stu

diază în afară de orele de clasă, câte 2 ore pe

mai în cazuri rari, în sala specială a şcoalei. 

Schimbări simţite nu s’au mai lăcut, de cât s’a 

mai mărit leala personalului administrativ şi didac

tic. Suma de întreţinere a seminarului era în 

1900 de 52388 ruble, 45 capeici, care totuşi, cu 

înmulţirea trebuinţelor, era mică. După unirea 

sudului Basarabiei cu restul ei nordic, din cauza 

numărului mare de elevi s’au creiat clase para

lele. Chestiunea clădirei unui local spaţios s’a 

târăgănit peste 20 ani, pănă când în 1900 i s'a 

pus temelia. După terminare s’au mai creiat şi 

alte clase paralele pentru că elevii se înmulţeau 

anual,
Sosind clipele mişcărei revoluţionare din 1905,

şi seminarul din Chişinău a fost- atins de ari

pele acestui vânt. In 20 Noembre 1905 semi

narul s’a închis, după ce elevii au înaintat o 

petiţie în 27 puncte. Cele mai de seamă erau: 

Transformarea seminarului într’un liceu cu 8 clase 

cu drepturile acestora, elevii având putinţa să se 

înscrie la universităţi. Libertatea de a putea f i

săptămână; iar elevii din clasa 5—6 puteau profesori la licee. Deschiderea de clase speciale
după dorinţă să studieze istoria sectelor. Noul 

regulament mai introducea câteva obiecte teo- 

logice noi, deşi cu un număr restrâns de ore pe 

săptămână. Aceste obiecte noi erau: Teologia 

comparată, Istoria biblică. Afară de aceasta, unele 

obiecte din clasele superioare au fost coborîte

la cele inferioare, ca: Istoria bisericească uni

versală. In privinţa obiectelor teologice din cla.

pentru pregătirea preoţilor, în care clase să poată 

intra copiii tuturor claselor după absolvirea cur

sului secundar. Introducerea în aceste clase a 

studiului limbii româneşti obligatorie şi bulgară 

facultativă. Autonomia acestor clase pentru pre

gătirea preoţilor. Dreptul ca absolvenţii cu 4 clase 

seminariale să poată intra in universităţi la facul

tăţile de drept, medicină şi istorico-filologică fără

sele inferioare se intâmpina o mare greutate, examen; iar la matematică şi în celelalte şcoli
căci toată materia se uita pentru examenul de

absolvenţă, predarea acestor obiecte şi pentru 

profesori era împovărătoare. Din când în când în 

programele de clasă se mai făceau schimbări, 

cum a fost cea din 1906, 3 Septembrie, când

s’au mărit numărul lecţiilor la Sf. Scriptură, la

fizico matematici, didactică şi la limbile mo- 

derne, micşorându-se numărul orelor la limbile
vechi.

Toate schimbările făcute duceau la confirma

rea tot mai mult a culturei teologice şi a dez- 

voltărei simţului de bisericitate în sufletele ele

vilor. Afară de Duminici şi sărbători, elevii tre

buiau să meargă în postul cel mare la liturghia 

mai înainte sfinţită, Mercurea şi Vinerea, după 

lecţii şi înainte de lecţii, cum de altfel cerea şi 

regulamentul din 1840. Se citeau rugăciuni zilnic, 

înainte de începutul lecţiilor, de dimineaţă şi 

înainte de culcare în capela seminarului şi nu-

superioare speciale cu examen. Desfiinţarea exa

menelor de trecere din clasă în clasă. Desfiinţa

rea supravegherei în afară de şcoală. Introduce

rea judecăţei colegilor. Dreptul de apărare al 

elevilor în faţa consiliului şcoalei. Libertatea con- 

vingerilor politice. Libertatea adunărilor. Închide

rea internatului. Libertatea convingerilor religi

oase. Dreptul elevilor de a controla prin ' repre

zentanţii săi partea economică a şcoalei. Petiţia 

o fost semnată de 361 elevi. Elevii clasei 6-a 

nu au semnat petiţia şi au dorit să continue

cursurile, dar ceilalţi colegi nu le-au permis.
Cu îngăduirea sf. Sinod elevii au fost trimeşi

pe la casele lor; cu dorinţa de a se începe cursu

rile cât mai repede. La mijlocul lui Ianuarie 1906 

cursurile au reînceput. Acum dau examen nu

mai elevii cu note rele. In urma excluderei din
\

seminar a 48 elevi după examene, în 1907-8 

se începură dezordini. Elevii nu mai veneau la
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cursuri, nu mai cercetau capela. Mişcarea a de

venit mai ameninţătoare când erau ameninţaţi 

3 elevi să fie daţi afară pentru că ar fi spart 

geamurile rectorului. S’a hotărît de consiliul se

minarului închiderea celor 5 clase şi trimiterea 

tuturor elevilor acasă în două zile. Anul viitor 

1907-8 seminarul din Chişinău nu a avut de
I

cât clasa I.

O parte din profesorii rămaşi fără ocupaţie au 

fost distribuiţi pe la alte seminarii.

Cu începutul anului şcolar 1908—909 sau des
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chis toate clasele primindu-se numai elevii ne

vinovaţi, dar să fie primiţi în aceleaşi clase în 

care se găseau la excludere, iar pe cei vinovaţi 

să nu-i mai primiască niciodată, dându-le şi pe

depse disciplinare* Astfel se termină viaţa se

minarului din Chişinău înaintea războiului bal-
«

canic, din al cărui sbucium şi şcoalele noastre 

bisericeşti s’au împărtăşit într’o măsură mai mare 

sau mai mică, cu toată graniţa ce despărţea pe 

cele două neamuri surori.

Şt. BERECHET.

CRONICA BISERICEASCA
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INVESTIREA NOILOR EPISCOPI.

Investirea P. S. Justinian, Episcopul Albei-Iulii.

Sâmbătă, 31 Martie, st. of. s’a făcut la Palatul regal, 

cu ceremonialul obicinuit şi în faţa înaltului cler, a 

domnilor miniştri, deputaţi, senatori şi a reprezentan

ţilor tuturor autorităţilor şi înaltelor instituţiuni cultu

rale de stat, învestirea Prea Sfinţitului Justinian, Epis

copul Albei Iulii, Inspector al clerului militar.

După ce domnul Ministru al Cultelor a citit diploma 

de învestire, P. S. Justinian a rostit următoarea cu

vântare :

Sire,

Cu inima plină de sentimentul celei mai depline 

supuneri şi loialităţi primesc, în acest mare şi sublim 

moment, cârja pe care Majestatea Voastră mi-o predă, 

ca simbol al puterii şi datoriei de păstorire sufle

tească, mie, celui dintâiu episcop al scumpei şi vi

tezei noastre armate. Şi cum bine ştiu şi cunosc 

solicitudinea Maiestăţii Voastre faţă de armată, ca 

instituţiunea cea mai apropiată de inima Maiestăţii 

Voastre, tot aşa de bine ştiu şi sunt convins că prin 

nimic nu voiu putea mai bine şi mai deplin răsplăti 

graţia Maiestăţii Voastre la numirea mea de Episcop 

al armatei, ca prin grija şi silinţa neadormită ce voiu 

depune întru creşterea religioasă, morală şi patriotică 

a bravei noastre armate.

Având experienţa îndelungată a creşterii poporu

lui în această direcţiune, cu tot zelul şi iubirea o 

voiu aplica şi continua de azi înainte şi între ostaşii 

ţării, ca fii ai acelui popor.

Pe temelia tare şi de secoli probată a legii stră

moşeşti voiu zidi lucrarea mea, punând ca piatră 

cea din capul unghiului, cele trei virtuţi ale legii 

creştine: Credinţa, Dragostea şi Nădejdea.

Credinţa, adică către persoana Augustă şi Tronul 

Maiestăţii Voastre; dragostea, cătră patria care îi

susţine şi adăposteşte, şi nădejdea, în viitorul şi is- 

bânda cu glorie a neamului nostru.

Neobosit mă voiu sili, Sire, a face pe toţi, şi la 

toate ocaziunile, spre a pricepe şi înţelege că : fraza 

de mare şi adânc înţeles: „Nihil Sine Deo" ca de- 

viza a Casei noastre Regale, ca şi a ţării întregi, nu 

este nici decât numai o frază decorativă pe stindar

dul şi emblema patriei, ci un memento sfânt şi per

petuu pentru toţi oştenii ţării, ca şă ştie şi să cu

noască sufletul înaintaşilor lor, cari începând dela 

Rovine până la Baia, dela Călugăreni până la Şelim- 

ber, dela Plevna până la Griviţa şi dela Mărăşti şi 

Mărăşeşti până la Tisa, stăpâniţi de înţelesul adânc 

al sfintei devize, au apărat şi întregit patria iubită şi 

au făurit coroana strălucitoare, cu care Maiestatea
%

voastră, în cetatea scumpă neamului întreg, în Alba- 

Iulia, V’aţi încoronat ca rege prea glorios al tuturor 

românilor.

Adânc şi strălucitor voiu îndemna pe toţi a-şi 

săpa în inimă deviza ţării noastre, adânc ca să nu 

se şteargă niciodată şi strălucitor ca să o poată 

arăta şi casnicilor lor, când se vor întoarce din ser

viciu la căminurile lor.

Animat de aceste sentimente şi intenţiuni şi cu 

rugăciunea cătră Părintele Ceresc de a ocroti şi bi

necuvânta cu zile multe şi glorioase, ca şi până 

acum, domnia Maiestăţii Voastre şi a întregei dinastii, 

din toată inima rostesc:

Să trăiască Maiestatea Voastră!

Să trăiască Maiestatea Sa Regina !

Să trăiască A. S. R. Principele şi Principesa Moş

tenitori şi scumpa Lor Odraslă Principele Mihai î

Să trăească scumpa şi viteaza armată română

La aceasta Majestatea Sa Regele a răspuns:

Prea Sfinţite Wpiscop Justinian,
„Inmânându-Ţi astăzi cu vie flăccrc cârja epis-
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„copală, am întării în Tine pe întâiul Episcop al 

„armatei, la conducerea Clerului m ilitar ortodox,

„pentru păstorirea sufletească a mult iubiţilor Mei 

„ ostaşi.

„Un întins câmp de muncă spirituală se des

chide înaintea Ta şi totodată o grea şi frumoasă 

„răspundere, căci cum va f i păstorul, aşa va f i şi 

„turma. Am nestrămutata încredere că preoţimea 

„m ilitară cu Episcopul ei în frunte vor f i mereu 

„adânc pătrunşi de înalta lor menire, încredere la 

„care Mă îndreptăţesc înălţătoarele pilde din ras- 

„boiul trecut. Dacă comandanţilor m ilitari le este 

„încredinţată misiunea să înveţe pe f ii ţării cum 

„să lupte şi prin ce mijloace să biruiască, Vouă 

„vă revine datoria să-i pregătiţi şi să le înarmaţi 

„sufletele ca sa poată îndura toate greutăţile şi re- 

„zist a la toate ispitelet întărindu-i în credinţa şi în 

„frica lu i Dumnezeu. Ogorul pste bine pregătit, şi aş- 

„teaptă acuma în Prea Sfinţia Ta pe bunul grădinar.

„Ţi s’a hărăzit titlul de Episcop de Alba-lulia, 

„ca o pioasă amintire a vechei Mitropolii zidită 

„acolo de Mihai-Vodă cel Viteaz, şî ca un simbol 

„al ideii de unitate naţională, pentru care vrednica 

„noastră armată a adus atâtea jertfe mari şi glo

rioase.

„Sunt sigur că vei găsi în patriotismul Prea 

„Sfinţiei Tale şi al Clerului ce vei conduce, destulă 

„râvnă ca să propovădueşti ostaşilor Mei} pe lângă 

„cea mai fierbinte iubire de ţară, frumoasele virtuţi 

„ostăşeşti, dragostea de steag şi credinţa neclintită 

*în Regele loru.

Investirea P. S. Visarion, Episcopul Hotinului.

In aceeaş zi şi cu acelaş ceremonial a fost învestit 

şi Prea Sfinţitul Visarion, Episcopul Hotinu lui. Cu 

acest prilej, P. S. sa a pronunţat următoarea cuvântare ;

Sire,

„Cât sunt de minunate lucrurile Tale Doamne: 

Tu, toate întru înţelepciune Le-ai f ăcu t z i ce  Psal-

mistui, admirând frumuseţile întocmirii lumei acesteia 

şi minunile ce aveau loc în viaţa poporului său. A-

celeaş cuvinte le spunem şi noi astăzi, oricând ve-
%

dem săvârşindu-se lucruri cu adevărat minunate pen-
*

tru Ţara şi pentru Neamul nostru.

Pe când, după războiul mare ce a trecut, o mână 

nevăzută, ridicând vălul pus de vremuri, ne arată 

aevea peste hotarele ţării tablouri cu imagini din alte 

veacuri, cum e acel al împărăţiilor prăbuşite şi alv 

ţărilor reînviate, deşi erau socotite stinse odată cu 

timpurile apuse de cari ne vorbesc cronicarii şi ve

dem iarăş ţări ca Ucraina, Polonia şi Lituania, vre- 

milor de altă dată, tot atunci şi înlăuntrul ţării 

noastre, spre acelaş hotar de ţară, al Moldovei, dela 

Nistru, aceiaş mână providenţială, ne arată aevea 

întocmiri bisericeşti scumpe aducerii aminte în istoria 

noastră bisericească şi naţională, cum este reapariţia 

vechilor eparhii a Cetăţii-Albe şi a Hotinului, lăsate 

multă vreme în păstrarea paginelor de istorie.

Şi precum cele dintâi fapte, sunt răsplătirile drep

tăţii imanente Dumnezeeşti, pentru suferinţele istorice 

ale popoarelor, aşa aceste din urmă sunt răsplata 

aceleiaş Providenţi, pentru suferinţele mult încerca

tului nostru popor, diar cu credinţa lui nestrămutată 

şi sunt clipe minunate din Apoteoza cu care cerul 

a vrut să împodobească aceşti glorioşi ani ai Dom

niei Majestăţii Voastre.

Căci, iată, ne-a fost dat să vedem cu toţii în zi

lele noastre, şi reînfiinţarea vechilor Eparhii ale Mol

dovei de odinioară: Episcopia Cetăţii-Albe a lui 

Alexandru-cel-Bun şi Episcopia Hotinului a învăţa

tului Vlădică Amfilohie, deci o nouă minune pentru 

poporul nostru.

Iar smerenia noastră, e chemată a lua astăzi to

iagul păstoriei acestei de a doua eparhii a Hotinului.

Sire,

Răspunzând chemării ce cu deosebită dragoste 

îmi fac Clerul şi credincioşii acestei Eparhii, apoi
9

încrederii arătată de înaltul Guvern al Majestăţii Voastre 

cum şi îndemnurilor părinteşti ale Sf. nostru Sinod 

primesc astăzi cu bucurie sufletească cârja pastorală 

a episcopiei Hotinului. Şi, trecând dela frumoasa 

Mănăstire a Curţii de Argeş pornesc, Majestate, cu 

dorinţa caldă de a munci în acele părţi istorice ale 

vechei Moldove, pentru a întări împreună cu fraţii 

preoţi de acolo credinţa noastră creştină în popor, 

să-i trezim conştiinţa naţională şi să cultivăm în 

toată populaţia acelui pământ strămoşesc dragostea 

cătră această ţară: frumoasă, bogată, pacinică şi 

deopotrivă ocrotitoare pentru oricine doreşte a vieţui 

liniştit în ea. Doresc să luminez minţile cu învăţă

turile evangheliei blândului nostru Mântuitor, să în

tăresc sufletele prin credinţă şi să cultiv toate acele 

virtuţi cetăţeneşti cari aduc ţărilor frumoasă propă

şire, iar popoarelor armonia socială, fără care orice 

neam îşi distramă viaţa şi se prăbuşeşte în anarhie 

nimicitoare.

Pornesc, Sire, în noua eparhie cu gândul de a 

adăuga împreună cu Cierul, în slujba Bisericii noastre 

şi a scumpei noastre Patrii, un cât de modest prinos 

din rodnica muncă pe care întotdeauna Biserica 

noastră l-a adăogat la munca pusă de atâţia sfetnici 

ai Tronului şi dregători ai ţării, în toate vremile, în 

cât să pot bine merita scaunul vlădicesc al cărtura

rului Vlădică de Hotin Amfilohie, iar împlinind dato- 

rinţele canonice ale păstoriei de suflete, aşa cum 

eparhia aşteaptă să răspund şi încrederii ce mi se 

dă şt menirii înalte a episcopatului nostru.

Cu asemenea gânduri, primesc astăzi din mâinile 

Maiestăţii Voastre această cârje episcopală, mulţu- 

mindu-Vă respectuos, Sire, şi rog, pe bunul Dum

nezeu, să împodobiască anii glorioasei Voastre Dom

nii, cu cât mai multe fapte strălucite, de sprijin Bi

sericei noastre, şi să vă ocrotească Augusta Voastră 

Familie întru mulţi ani.

Să trăiţi Sire!
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Trăiască Maistatea Sa Regina!

Trăiască A. A L. L. R. R. Principele Princi

pesa Moştenitori !

Trăiască întreaga Voastră Augustă Familie !

La cuvântarea P. S. Sale, Majestatea Sa Regele a 

răspuns astfel:

JPrea S finţite  M piscop a l H o tln U lu i,

. „Cu deosebita satisfacţie am întărit votul Mare- 

„lui Colegiu, încredinţându-Ţi, după vechile datine, 

„cârja nouei Episcopii reînfiinţate pentru credin

c ioşii din eparhia Hotinului, unde a păstorit odi

n io ară  învăţatul vlădică Amfilohie.

„Trecând dela episcopia Argeşului la cea a Ho- 

wfinului vei aveâ de cârmuit un popor vrednic, care 

„a fost fa la  şî mândria Moldovei din cele mai 

„vechi timpuri. Vitejia Codrenilor şi Orheienilor,

*despre care ne vorbesc vechile noastre cronici, a 

„fost deopotrivă cu dragostea lor pentru legea creş

tin ă , pentru pământul lor răzăşesc şi pentru păs

trarea limbii strămoşeşti.

„Sunt încredinţat că împreună cu preoţimea în 

„mijlocul căreia Te duci, vei şti să păstrezi aceste 

i}podoabe ale sufletului românesc. Predicând cuvân

tu l Domnului nu numai că vei H propovăduitorul 

„ credinţei şi sentimentului religios printre Eparhioţii 

„Tăi, dar încă vei fi totdeodată şi apostolul con

ştiinţei naţionale, întărind în sufletul poporului
K

„iubirea de neam şi dragostea către ţară şi Tron. 

„Astfel vei aşeză temelii sănătoase pentru îuflorirea 

„acestei nouă episcopii

Investirea şi instalarea P. S. Iacov, Episcopul
Dunării de jos.

In fine, tot Sâmbătă 31 Martie, s’a făcut şi învesti

rea Prea Sfinţitului Iacob, Episcopul Dunării de jos. 

Cu acest prilej solemn, P. S. sa a rostit această cu

vântare :

Sire,

Primind acest toiag din augustele mâini ale Ma- 

jestăţii Voastre, semn al autorităţii pastorale, cu care 

sunt învestit spre a merge să păstoresc pre fiii du

hovniceşti ai Eparhiei Dunării-de-Jos un adânc şi 

pios fior îmi pătrunde acum întreg sufletul meu.

Şi lucru firesc este acesta; pentrucă, dacă un 

conducător al unui vas marin, plecând pe luciul mă

rilor şi al oceanelor, îşi iâ o grea răspundere pentru
*

vremelniceştile vieţi ale călătorilor respectivi, cu cât 

mai mult pentru acela care îşi ia asupra sa sarcina 

de conducător al atâtor suflete pe marea cea vifo

roasă şi plină de felurite ispite şi de protivnice furtuni 

ale acestei vieţi, şi de a căror mântuire sau' primej

duire âre a-şi da seamă nu numai înaintea oame

nilor, dar mai ales înaintea Marelui şi nepărtinito

rului judecător, înaintea lui Dumnezeu.

Mântuitorul Hristos, după cum ne spune sfântul 

Evanghelist Ioan, cere dela un păstor de oi ca, mai 

întâi de toate, să le cunoască pe fiecare, şi, la vre

me, să-şi pună chiar sufletul pentru ele (Ioan, X,

11— 14). De unde se vede, ce muncă, ce trudă, ce os

teneală, de zi şi noapte, şi ce jertfă de sine trebuie 

să facă un păstor de suflete în conducerea oilor sale 

duhovniceşti. Şi cine ar putea oare să-şi dea ma: 

bine seamă de o aşa anevoinţă, de o aşa mare răs

pundere, decât numai acei cari însăşi ei au avut sau 

au prilejul, mai ales astăzi, în ţara şi în biserica 

noastră, de a duce pe ale lor umere greutăţile câr

muirii trebilor obşteşti.

Punându-mi însă toată nădejdea în Părintele lu-
«

minelor şi al îndurărilor, dela carele ne vine toata 

darea cea bună şi tot darul desăvârşit, păşi-voiu ş!
$

eu la îndeplinirea datoriilor ce mă privesc, cu toată 

încrederea şi cu tot devotamentul ce mi se porunceşte. 

Şi deci, cea întâiu şi cea mai însemnată grijă a 

mea va fi de a-mi cunoaşte, cât mai bine şi cât mai 

îndeaproape oile turmei, pe care Dumnezeu, prin 

biserică şi ţară, mi le-au încredinţat spre păstorire 

şi a lua aminte de ele, ferindu-le de lupii cei răpi

tori (Fapte Ap. XX, 28—30) şi, stăruind, cu timp şi 

fără timp, în a lor propăşire pe calea virtuţii şi a 

evanghelicei înfrăţiri.

Şi odată cu această îngrijire de oile turmei, în

dreptate vor fi silinţele mele şi spre starea sfintelor

lui Dumnezeu lăcaşuri şi a sfinţilor lor slujitori, in 

deosebi spre păstorii sau preoţii de parohii, de a că

ror împuţinare, mai ales în vremea de astăzi, sufle

tul meu este foarte îngrijorat.

In acelaş timp, ale mele păstoreşti priviri îndrep

tate vor fi şi spre sfintele mănăstiri, lăcaşurile de 

evlavie străbună, cultivătoarele şi păstrătoarele de 

limba şi de arta noastră naţională, cum şi de atâtea 

pioase amintiri din vremile trecute, dar a căror stare 

de astăzi reclamă o deaproape şi serioasă stăruinţă

pentru a lor organizare şi îmbunătăţire.

Fiind apoi în deobşte cunoscută nevoia ce se 

simte de o cât mai grabnică răspândire a ştiinţei de 

carte în massa poporului nostru, mă voiu sili şi eu 

a sfătui şi a îndemna cu toată stăruinţa pe fiii me: 

duhovniceşti ca* să-şi dee cu drag copiii la şcoală, 

ştiind că lumina cărţii, lumină mântuitoare este, şi 

vai de omul care trăieşte sub soare în întuneric ş: 

în neştiinţă. Şi, o Doamne, dacă conducătorii ţării 

aceştia nu ar fi înfiinţat un număr de şcoale pri

mare publice, pe la sate, în anul 1865, cine ştie. 

dacă eu, fiu de sătean, aş fi putut să am parte de 

a ajunge preot, profesor şi arhiereu, şi mai ales ce 

a mă afla astăzi aici, în aceste atât de solemne şi 

atât de scumpe momente! Fie Domnul Dumnezeu 

lăudat pentru toate, iar sufletele acelor patrioţi să le 

odihnească în ceata celor drepţi!

Nu voiu trece cu vederea apoi de a îndemna pe 

popor la muncă şi la economie sau cruţare (Mat 

XXV, 14—30; II Tes. III, 6— 13; Pilde. VI, 6; Fapte. 

Ap. XX, 33—34) singurele mijloace, cari înlesnind 

omului un traiu tihnit, şi dându-i şi putinţa de a se 

lumina şi educa, îl pot pregăti şi feri de a na se 

atinge de bunul altuia.
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In această privinţă, cunoscută este grija şi pre- 

vederea Maiestăţii Voastre şi a guvernului ţării, prin 

împroprietărirea sătenilor pe o scară atât de întinsă 

şi în condiţiuni atât de înlesnitoare; pentru care în 

veci veţi fi pomeniţi şi binecuvântaţi, Tot aşa şi în 

privinţa lărgirii drepturilor cetăţeneşti.

Mă voiu sârgui şi eu deci de a povăţui pe fiii 

mei în Domnul, ca să-şi dee bine seamă şi să caute 

a se folosi, după cum se cuvine, de aceste mari şi 

nepreţuite binefaceri ale îmbunătăţirii stării lor eco

nomice şi sociale.

Pentru a-mi putea îndeplini aceste sfinte, şi alte 

multe datorii pastorale indicate de nevoile zilnice, 

cum şi de acele întâmplătoare ale vremii, pe lângă
s

invocarea şi solicitarea Darului Celui de Sus, nu 

voiu pregeta a recurge şi la înţeleptele sfaturi ale 

Sfântului Sinod, cum şi la acele ale conducătorilor 

şi marilor bărbaţi de Stat ai ţării şi ai neamului.

Călăuzi-mă-voiu, în aceiaş timp şi de pildele vred

nicilor predecesori Episcopi, cari au lăsat urme ne

pieritoare în conducerea Eparhiei la care mă duc.

Pe lângă toate aceste, pururea voiu aveâ înainte 

şi marile jertfe făcute de eroii noştrii ostaşi pe al

tarul Patriei, cum şi grijile şi ostenelile cele fără 

seamăn ale Maiestăţii Voastre, ale Maiestăţii Sale 

Reginei şi ale întregei familii regale, dimpreună cu 

acele ale înţelepţilor sfetnici ai Coroanei şi ai Ţări1 

pentru înfăptuirea unităţii naţionale, cea de veacuri 

aşteptată, şi pe care aţi pecetluit-o prin slăvită înco

ronare dela Alba-Iulia.

Şi, ca urmare a amintitelor jertfe, pentru îndepli-
%

nirea idealului naţional, nu voiu uita eu nici dato

riile ce le avem pentru urmaşii eroilor noştri, cum 

nici preţioasele cuvinte ale Maiestăţii Voastre din 

Mesajul de desehidere a Corpurilor legiuitoare din 

toamna anului 1921, când între altele, aţi zis:

«Consolidarea Statului nostru, în noua lui alcă

tuire, este o operă atât de uriaşă, încât multă vreme 

încă va trebui să fie preocuparea de căpetenie, nu 

numai a reprezentanţilor naţiunii, dar şi a tuturor 

forţelor vii ale patriei».

Şi, deci, următor al acestui înalt îndemn al Ma

iestăţii Voastre, cum şi al tuturor îndatoririlor sme

reniei mele de român şi de păstor, pururea şi pre

tutindenea propovădui-voi fiilor mei în Domnul, 

pacea, apropierea şi obşteasca înfrăţire, spre aeve 

arătare a împărăţiei lui Dumnezeu între noi, şi spre 

fericirea ţării şi a neamului, nostru românesc.

Să trăiţi Maiestate!

Să trăiască Maiestatea Sa Regina!

Să trăiască Moştenitorul Tronului şi întreaga 

Dinastie Română!

Să trăiască România întregită, una şi nedespăr

ţită în vecii vecilor!

Majestatea Sa Regele a răspuns P. S. Iacov astfel: 

Prea Sfinţite Mpiscop al Dunării-de-Jos,
n Ch mare bucurie Ţi-am încredinţat toiagul epis-

•

------------------------- a r _

,,copal al Dunării-de-Jos, unde eşti chemat să-Ţi 

„desăvârşeşti opera unei întregi vieţi, închinată nu- 

„mai Sfintei noastre biserici şi cercetărilor istorice 

„privitoare la interesantul trecut al Bârladului şi 
„ţinutului său.

„La Dunărea-de-Jos vei avea de continuat munca 

„idesfăşurată de vrednicii ierarhi, începând cu Mel- 

„hisedec şi sfârşind cu fericitul intru amintire Nifon. 

,,Blândeţea şi bunătatea sufletului Prea Sfinţiei 

„Tale îm i este o plăcută chezăşie pentru o activi- 

ntate plină de mântuitoare roade duhovniceşti**

Duminică 22 Aprilie st. of. s’a făcut instalarea în 

scaun a Prea Sfinţitului Iacov, cu o deosebită pompă. 

Reproducem după ziarul nGalaţii noi*, descrierea so

lemnităţii şi textul discursurilor rostite.

Cum a decurs solemnitatea
%

Instalarea episcopului Dunărei de Jos P. S. Iacov, 

care s’a săvârşit Duminică dimineaţa, a fost cu drept 

cuvânt, una din cele mai rare şi mai frumoase săr

bători.

Vagonul în care se afla înaltul prelat venind dela 

Iaşi, împreună cu delegatul I. P. S. Mitropolit Pimen al 

Moldovei şi Sucevei, a fost detaşat dela trenul Iaşi şi 

oprit în gara Bărboşi unde P. S. sa a fost salutat de

d. G. Onose, prefectul judeţului, şi de Preotul Gâdei, 

revizor eparhial.

In oraş sosiseră de mai înainte d-nii Gh. Mârzescu 

Ministrul Muncii şi al ocrotirilor sociale, Ispir secre

tarul general al Ministerului Cultelor şi Rădulescu-Ni- 

ger, cunoscutul scriitor şi director în aceiaş minister.

Galaţii întreg a fost pavoazat şi încă de dimineaţă o 

mişcare neobişnuită de public, se putea vedea.

Cu mult timp înainte de ora 11, când urma să so

sească în gară trenul cu noul episcop, o mulţime enormă 

ocupa gara, împrejurimile, drumul ce duce dela gară 

la biserica episcopală, precum şi curtea sfântului locaş.

în aşteptare.
?  A

Rând pe rând sosesc în gară domnii G. Mârzescu, mi

nistru muncii, Ispir şi Rădulescu-Niger reprezentanţii 

ministrului Cultelor, I. Prodrom preşedintele comisiei 

interimare cu d-na şi membrii comisiei interimare, G. 

-Onose prefectul judeţului, Al. Gussi şi AL Dimitriu, 

senatori, I. Măgură, Ing. Deleanu şi C. Ignat deputaţi, 

Ghiţă Vâsiliu prefectul poliţiei, Th. Radvan consilier la 

curtea de apel, Dr. O. Ritter medicul şef al oraşului, 

Preotul T. Stoica protoereul oraşului şi al judeţului 

Covurlui, preotul Bogatu protoereul judeţului Tulcea 

şi mulţi preoţi din oraş şi judeţ, preoţii bisericii elene,
«

corpul ofiţeresc al garnizoanei în frunte cu amiralul 

Gavrilescu, societăţile Funcţionarilor comerciali, Fiii a- 

~părători ai patriei etc. La stânga peronului se afla o 

companie de marină sub comanda căpitanului Deleanu, 

cu muzica Regimentului 11 Şiret.

Sosirea.
La orele 11 şi un sfert soseşte în gară trenul de Con

stanţa, la care era ataşat şi vagonul cu noul Episcop.
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Primul care descinde din vagon este preotul Gâdei Pe toată această distanţă, pe ambele trotuare, la tre-

revizorul eparhial, apoi P. S. Iacov, urmat de protoe- cerea cortegiului, publicul salută respectuos pe noul

reul Niculea, reprezentantul I. P. S. Mitropolit Pimen Episcop,

al Moldovei şi Sucevei.

Trupa dă onorul, iar muzica intonează «Spre ru

găciune».

Asistenţa se descoperă smerită. Episcopul Iacov, cu 

figura sa~de apostol, pe care e imprimată o imensă 

bunătate, înaintează apoi— moment impresionant — şi 

face semnul sfintei binecuvântări.

O clipă stau inimile locului, în admirabil unison... O 

clipă s’au ridicat oamenii, deasupra lor... O clipă de 

evlavie, de misticism, de adevărată înălţare sufletească.

Oficialităţile înaintează spre înaltul Prelat. D-l I. Pro- 

drom, primar, i-se prezintă, rostind următoarea urare 

de bună sosire:
/

Prea Sfinlite Stăpâne,

In numele oraşului Galaţi, am cinstea să vă urez bună so
sire în mijlocul nostru.

Vă aşleplam-de mult, Prea Sfinjite Stăpâne, căci nici odată 
ca acum nu s’a simţit mai mult nevoie de energii conducătoare 

morale-în lupta ce se duce pentru consolidarea şi propăşirea 
scumpei noastre Patrii.

Dacă războiul în care ne-am atins cele mai înalte idealuri, 
ne-a adus unitatea naţională, apoi a lăsat şi urme adânci de 

durere şi mai ales a slăbit mult dragostea dintre fraţi.

Pentru întărirea acestei iubiri dintre oameni -fără care nici 
un progres nu se poate înfăptui-avem convingerea cea mai 

desăvârşită că Veţi lupta în fruntea Eparhiei noastre şi veţi 
izbândi.

In aceste sentimente rugăm pe Dumnezeu să vă dăruiască 
ani mulţi pentru a vă întări în lupta ce porniţi.

Bine aţi venit.

La Catedrală.

La biserica episcopală s’a oficiat dimineaţa serviciul 

sf. Leturghii, la care a asistat foarte multă lume. Pe 

la* orele 11 interiorul bisericii, curtea şi împrejurimile 

sunt tixite de credincioşi aşteptând cu nerăbdare sosi

rea cortegiului.

In uşa bisericii aşteaptă clerul în frunte cu Arhie

reul Ghenadie Niculescu, noul Episcop al Buzăului, 

d-nii M. G. Orleanu, preşedintele Camerii, generalul Ru- 

deanu, comandantul corpului 3 de armată, alte ofici

alităţi şi reprezentanţii mănăstirilor din Dobrogea.

In faţa bisericii staţionează o companie de onoare, 

din reg. 47 infanterie cu muzică.

Sosirea cortegiului.

La orele 11 juni. semnalele prelungite ale sergenţilor 

anunţă cortegiul.

O mişcare neobişnuită se produce, în publicul do

ritor de a vedea pe noul său păstor.

Cortegiul apare şi trăsura cu P. S. Episcop şi D-l 

1. Prodrom, primarul oraşului, se opreşte în faţa bi-

sericii.

Drumul spre intrarea bisericii îl deschid revizorul 

eparhial Gâdei şi protoereul Th. Stoica, după care ur

mează P. S. Iacov şi celelalte oficialităţi 

Tot publicul din faţa bisericii se descopere, iar P.

S. Sa mulţumind, face semnul binecuvântării.

Corul Seminarului Sf. Andrei, de pe scările bisericei,

P. S. Sa mulţumeşte pentru cuvintele de urare şi întonează imnul «Pre stăpânul şi arhiereul nostru».
pentru primire. In uşa bisericei, episcopul Ghenadie înconjurat de

^  J  ------  /  1  1  V

Se fac apoi prezentările, după care, printre rândurile cler prezintă noului episcop Sf. Cruce, iar arhiman- 
marei mulţimi, care se înclină pios, noul Episcop pă- - - «• - « ~ ,

şeşte spre eşirea din gară, urmat de oficialităţi. Aici

aşteaptă pe demnitarul bisericesc, o mulţime imensă.

Spre Episcopie.
In momentul când P. S. Episcop apare pe peronul 

de eşire al gării, plutoanele de escortă dau onorurile, 

iar sergenţii de poliţie anunţă prelung plecarea corte

giului. Din clopotniţele tuturor bisericilor din oraş, 

răsună în văzduh, dangul melodios şi vesel al clopo

telor sfinte... Vibrează emoţionant arama.

Cortegiul pleacă spre catedrala episcopală în or

dinea următoare:

Un pluton de cavalerie comandat de un ofiţer; tră

sura cu d. Gh. Vasiliu, prefectul poliţiei; trăsura cu 

preoţii Gâdei revizor eparhial şi T. Stoica protoereul 

judeţului; trăsura cu P. S. S. Episcopul Iacov, împre- 

ună cu D-l I. Prodrom primar.

La dreapta şi la stânga trăsurii merg călări d- nii ma- 

:-:*ri Verga şi Ţuchel, din artilerie. Urmează un alt plu

ton de cavalerie şi apoi trăsurile cu celelalte oficialităţi.

Cortegiul pornind dela gară urmează încet drumul 

«rre catedrala episcopală, prin străzile H. Rădulescu, 

Catargi şi Domnească.

dritul Codleanu Sf. Evanghelie, pe care înaltul Erarh le 

sărută.

Arhimandritul Visarion Nicolau, marele eclesiarh al 

episcopiei, îmbracă pe noul Episcop cu mantia arhie

rească. însoţit de cler şi urmat de oficialităţi P. S. Sa 

intră în biserică.

Corul catedralei intonează vibrător «îngerul a strigat», 

în timp ce Episcopul îndeplineşte închinarea şi săru

tarea sfintelor icoane, după care ia loc în strana ar

hierească.

Clerul oficiază un Te-deum pentru familia regală, Ia 

care corul răspunde cântând «Imnul regal*.

Actul Insialărei'

In mijlocul unei tăceri solemne, d. Ispir, secretarul 

general al Ministerului Cultelor, dă cetire Decretului 

Regal, prin care P. S. sa Arhiereul Iacov Bârlădeanu, 

fost vicar al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, ales de 

Marele colegiu electoral Episcop al Eparhiei Dunării 

de jos, este întărit în această înaltă demnitate bise

ricească.

„Gramata" Mitropolitului Pimen al Moldovei

Citită de părintele Niculea, protoereul judeţului Ia^i;
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PIMEN
din miia lui Dumnezeu

AL

Iubitului nostru frate în Domnul, Prea sfinţitului Iacov Epis

cop al Dunării-de-jos, salutare frăţească şi Arhiepiscopală ‘bi
necuvântare.

Scaunul episcopal al Dunării de Jos devenind vacant prin de- 

misiunea regretatului Episcop Nifon, Marele Colegiu, prevăzut 

la art. 1 din legea pentru alegerea Mitropoliilor şi a Episco- 
pilor, cum şi a constituire! Sfântului Sinod, v’a ales, pe voi, în 

ziua de 29 Martie 1923, episcop al acelei de Dumnezeu păzite 

eparhii a Dunării de ]os şi Majestatea Sa Regele a binevoit a 

întări această alegere, a frăţiei voastre, prin înaltul decret No. 

1410, din 30 Martie, 1923, dându-Vă, în ziua de 31 Martie, ace

iaş an, învestitura episcopală, potrivit datinei ţării noastre.

In urma îndeplinirei acestor acte legale, Noi, Pimen, Arhie- 

piscop şi Mitrepolit al Moldovei şi Sucevei, de al cărui scaun
*

metropolitan canoniceşte atârnă acea sfântă episcopie, potrivit 

vechei tradiţii, Vă întărim prin aceasta a Noastră carte metro

politană în scaunul acelei sfinte episcopii.
. Păşind la acea sfântă episcopie, veţi găsi un popor credincios, 

bun, blând şi împodobit cu frumoase calităţi sufleteşti şi pa

triotice, cu o preoţime harnică şi adânc pătrunsă de che** 
marea ei.

Aceste înalte calităţi, ale poporului şi ale preoţimei, de acolo, 
Ne-au lăsat cele mai scumpe amintiri, din timpul episcopatului 

Nostru, de 7 ani, la acea frumoasă eparhie.

Tot acolo veţi găsi aşezăminte culturale şi filantropice şi fru
moase dispoziţiuni, lăsate de către foştii episcopi, care sunt 

folositoare clerului şi poporului.

Intre acestea vom aminti: seminarul teologic „Sfântul Apostoi 
Andrei'* înfiinţat în 1908 şi societatea clerului „Solidaritatea" 

cu ale ei instituţiuni de cultură şi binefacere, înfiinţată în 1902

In aceiaş interes s’au luat de Noi diferite măsuri, de ordine 

pastorală şi educativă, întroducând conferinţele pastorale anu
ale, ca şi conferinţele protopopeşti, pentru a stabili uniformi

tatea administrativă bisericească în toată eparhia, ca şi confe

rinţele între protopopii de judeţe cu revizorii şcolari, în scopul 

de a apropia, cât mai mult, pe preotul şi învăţătorul sătesc, ca, 
cu puteri unite, să lucreze la luminarea poporului-mai ales a 

celui dela sate-cum şi la ridicarea vieţii lui economice şi sociale.
Cu drag ne aducem aminte de măreaţa catedrală episcopală 

din Galaţi, ridicată în timpul domniei marelui Rege Carol I, în 
amintirea răsboiului din 1877, purtat de armata noastră în Bul

garia, din care s’a câştigat independenţa ţării noastre şi auto

cefalia bisericii.

Veţi găsi prin oraşele şi satele, cele mai depărtate ale epar

hiei şi dincolo şi dincoace de Dunăre, biserici măreţe şi fru

mos împodobite, prin dărnicia poporului.

Deasemenea veţi găsi monastiri şi schituri, aşezate pe mă
noasele văi ale munţilor din judeţul Tulcea.

Pe ambele ţărmuri ale Dunării de Jos, până la litoralul Mării 

Negre, veţi întâlni rămăşiţe-care se păstrează încă până azi- 
ale celor mai vechi aşezăminte de viaţă creştină, a strămoşilor 

noştri, cu o organizaţie bisericească.

Toate acestea sunt nişte podoabe preţioase ale acelei eparhii.

Prea sfinţite şi iubite frate
înainte de a termina această scrisoare a Noastră, metropolitană 

către frăţia Ta, în ziua instalării la eparhia, ce vi s’a încredinţat 

ţin de a Vă atrage binevoitoarea atenţiune, că în oraşul Galafî 
se află spitalul Elisabeia Loamna „Caritatea Gălăţeană" la care 

aşezământ aveţi rezervată, prin actele de fondaţie, o prea frumoasă 

misiune de îndeplinit, având dată de către membrii fondatori 

şi donatori, preşedenţia activă a comitetului diriguitor al acestei 
instituţiuni.

Această nobilă însărcinare, care cadrează cu chemarea unui 
episcop, Vă recomandă să o îndepliniţi cu tot devotamentul 

pentru a face, ca acest aşezământ spitalicesc, condus de un 

comitet din fruntaşi cetăţeni gălăţeni, sub conducerea Voastră, 

să fie o fală a aşezămintelor spitaliceşti, din ţara noastră, precum 
s’au gândit fericiţii şi neuitaţii fondatori şi donatori.

Aceasta a fost adânca Mea convingere, pentru care, împreună 

cu ceilalţi, ai mei neuitaţi colegi, membri ai comitetului, după 

vremi, am lucrat din toată inima.
Avem adânca nădejde, că Prea Sfinţia Voastră Vă veţi strădui 

pentru buna şi înţeleapta conducere a acelei eparhii, prin preo- 
ţimea ei, şi, mergând prin satele şi oraşele eparhiei, veţi propove- 

dui, fără preget, poporului nostru, evanghelia lui Hristos, păstrând 
neştirbită dreapta credinţă strămoşească în sufletul blândului 

nostru popor, şi împreună cu preoţimea veţi contribui la rezol
varea, în chip cât mai fericit, a numeroaselor probleme sufleteşti 
şi sociale, care s’au ridicat în ţara noastră, în urma marelui 

război, în care, prin vitejia scumpei noastre armate şi numeroase 

jertfe de vieţi omeneşti, s’a câştigat unirea neamului şi lărgirea 
ţării în vechile hotare istorice.

Cu aceste calde urări frăţeşti, care Vi le fac din toată inima 

la urcarea Voastră pe tronul episcopal al Dunării-de-Jos, Vă 
doresc dela Dumnezeu o Arhipăstorie lungă şi fericită.

Dată în reşedinţa noastră Metropolitană din laşi, astăzi în 
19 Aprilie 1923.

P I M E N
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei,

Prea Sfinţite Stăpâne,

In numele clerului din această Eparhie, în numele tuturor 

slujitorilor bisericeşti din această iature a României Mari, cum 

şi în numele credincioşilor creştini, Vă prezint salutul de bună 

sosire în mijlocul nostru şi vă zic: HRISTOS A ÎNVIAT Şl 
BINE AŢI VENIT.

Preoţimea întreagă şi credincioşii din eparhia Dunării de jos, 

vă primesc cu cea mai desăvârşită dragoste şi devotament şi 

se bucură cu fot dinadinsul de aşezarea P. S. V. pe scaunul 
episcopal al Eparhiei noastre ; scaun ce a fost ilustrat odinioară 

de către marele şi învăţatul episcop Melchisedec, cum şi alţi 

erarhi de frunte ai bisericii noastre.

Eparhia Dunării de jos, prin poziţiunea ei geografică, cum 
şi prin alcătuirea, din punctul de vedere al naţionalităţilor ce' 

o formează, chiar şi astăzi, când o bună parte din judeţele ei 

dobrogene s’au deslipit de ea pentru a forma eparhia nouă dela 
Constanţa, chiar şi astăzi zic, este una dintre eparhiile de seamă 

ale ţării noastre. In ea se cuprinde judeţul Tulcea, unul din 

cele mai frumoase şi mai bogate judeţe, din Dobrogea ; şi fot 

în ea se află aşezat şi oraşul acesta Galaţi, unul din cele mai 

mari oraşe comerciale şi industriale şi cel mai de frunte por 

dunărean al României Mari.
Găsiţi în eparhia aceasta P. S. Stăpâne un cler bine disci

plinat şi cu un procent de cultură, ca număr, superior celor 
dfn alte eparhii; găsiţi pe preoţi conştienţi de datoriile lor, atât 

în ceia ce priveşte îndeplinirea serviciilor în biserică, cât şi în 
ceiace priveşte atribuţiunile lor în administrarea parohiilor ce 
le sunt încredinţate. Dovada puternică despre aceasta o formează 

faptul, că Consistoriul nostru eparhial, tribunalul bisericesc, are 

prea puţin de lucru din acest punct de vedere.

Lipsa de preoţi ce se simte dela un timp încoace în toată 

ţara, este poate mai accentuată la noi mai ales în judefele din 

Dobrogea. Nădăjduim însă că cu ajutorul Seminarului teologic 

din eparhia noastră, cum şi cu ajutorul Seminarului din nou 

înliinţat la Constanţa, se va putea îndrepta şi această stare 
de lucruri.

Cele 3 mănăstiri din judeţul Tulcea : 2 de călugări şi 1 de 

călugăriţe, care cu ocaziunea groaznicului război mondial au 

suferit aşa de mult, ba unele din ele au fost aproape distruse 
cu totul ca gospodărie, se găsesc astăzi în refacere, şi-au coniti
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tuit în bună parte gospodăriile şi nădăjduim, că In scurtă vreme 

vor putea sta în fruntea tuturor mănăstirilor din (ară, din toate 
punctele de vedere.

Prea Sfinţite Stăpâne,

Cunoscând îndelungata activitate ce aji desfăşurat, pe deoparte 

ca profesor în învăţământul secundar al statului, formând atâtea 

generajiuni de oameni luminaţi şi folositori tării; iar pe de alfa 

ca vrednic lucrător în fruntea treburilor bisericeşti, ca protoereu 
al jud. Tutova multă vreme, ca preşedinte eV consistoriului epar  ̂

hial dela Huşi, ca membru în consistoriul superior bisericesc> 

iar acum în urmă ca arhiereu şi vicar Mitropolitan al Eparhiei 

Moldovei şi Sucevei, suntem încredinţaţi, că subînteleapta con. 
ducere a P. S, Voastre vom putea lucra din ce în ce mai spornic 
pentru folosul eparhiei noastre şi al bisericii naţionale în genere 

cum şi pentru binele şi fericirea neamuiui nostru.

Şi după cum o armată alcătuită din trupă şi ofijeri, pusă 

sub conducerea unui vitea2 şi iscusit general îşi face pe deplin 

datoria ; tot aşa şi noi credincioşi şi preoji din această eparhie 

sub conducerea înţeleaptă a P. S. Voastre-ca şi nişte vrednici 
ostaşi — vom fi totdeauna gata, pe deoparte să străjuim cu 

arma credinjei Marelui nostru arhipăstor şi Domn Iisus Hristos 

hotarele credinţei noastre neştirbite; iar pedealla, atunci când 

pe orizontul Sf. noastre biserici se vor ridica nori chiar cât de 
sub|iri, să fim gafa a-i împrăştia imediat.

Dumnezeu să Vă dăruiască P. S. Stăpâne, animul{i cu sănătate 

deplină şi bine, pentru ca să pute{i lucra cât mai bine şi mai 

mult pentru folosul eparhiei noastre, şi astfel să pufeji realiza 

planul de activitate ce-1 ave{i.

Să trăiţi P. S. Stăpâne 1

Discuitul d-lui general Rudeanu, comandantul
corpului III de Armată 

Prea Sfinte,

Să-mi fie îngăduită cinstea de a mărturisi adânca 
mulţumire sufletească, cu care ostaşii iau parte la 
sărbătoarea aşezărei în scaun a Prea Sfinţiei Voastre.

In  esenţă, sărbătoarea de astăzi nu este de cât 
eflorescenţa dragostei neclintite ce toţi românii au pentru 
credinţa strămoşească.

Această credinţă este sânge din sângele nostru, viaţă 
din viaţa noastră, ea a răsărit odată cu sufletul nostru 
naţional şi s’a plămădit odată cu el, din noianul de 
suferinţe şi grele încercări pe care neamul românesc 
le-a îndurat în decursul veacurilor, cu o nemai auzită 
bărbăţie.

Această credinţă nu ne-a fost impusă de nici o 
speculaţiune interesată sau ambiţioasă, nu ne-a fost 
împrumutată de un alt popor. Noi suntem cei mai 
vechi şi neîntinaţi soldaţi ai lui Hristos.

Suntem cei mai vechi, findcă, atunci când creştinismul, 
din care a isvorît toată splendoarea civilizaţiei ce trăim , 
a început să figureze ca religiune de stat prin puternica 
şi sfânta voinţă a lui Constantin cel Mare, atuncea 
când acest înţelept împărat, pentru a salva sufletul 
imperiului Roman, a părăsit cetatea eternă, şi a clădit
o nouă Romă pe coastele Bosforului, nu a trecut mult 
timp şi el a aruncat un pod trainic peste Dunăre la 
Celei, ne-a adunat sub Labarumul lui glorios şi ne-a 
dat, ca şi întregei lui îm părăţii, lumina creştinismului.

Suntem neîntinaţi fiindcă credinţa noastră nu a 
cunoscut nici o erezie, nici o apostazie, nici o ceartă 
iconoclastică, nicio schismă. Românul a purtat totdeauna 
în pieptul său nedespărţite, dragostea de moşie, demni
tatea şi credinţa românească.

Cu aceiaşi duioşie şi sfânt legământ a păstrat în 
mintea, inima şi sufletul lui, dealul cu oiţele unde a 
copilărit, câmpia înflorită unde a iubit} lunca îmbelşu

gată unde sub arşiţa soarelui a muncit, căminul unde 
a trăit şi ascultat poveştile virtuţiilor strămoşeşti şi 
bisericuţa lui din sat unde în fiecare Duminică, ir. 
fiecare zi de sărbătoare, cu evlavie s’a închinai. Cu 
credinţa lui strămoşească în inim ă, a alergat sub fa - 
loş&l de oţel în form ă de cruce ridicat de viteazul 
Mihai, în ceasul de supremă jertfă, pentru a lupta 
unul contra 10, pentrti a birui sau a muri.

In bisericele pe care marele nostru Voevoi Ştefan 
le ridică după fiecare uimitoare biruinţă, veneau Hat
manii şi toţi ostaşii lui să-şi reoţelească sufletul pentru 
ca să culeagă apoi noi biruinţe şi să înscrie cu litere 
neperitoare} în cartea omenirei, vitejia, slava, gloria, 
cinstea şi demnitatea, neamului românesc.

Iată pentru ce românul nu poate înţelege ca cineva 
să-i umbrească credinţa strămoşească. Ea i-a fost 
tovarăşa de suferinţe, care pe drumul înjlorit al spe
ranţei l-a adus la mărire.

Niciodată Românul nu a bqrfit nici o credinţă nici 
un rit, fiindcă el crede cu adevărat ş i preţuieşte credinţa 
fiecăruia fă ră  a âdscuta forma sub care se' înfăţişează,

Şi dacă cineva l-ar întreba unde l-a dus credinţa 
strămoşească, el va răspunde oricui: La reîntregirea 
neamului> la România Mare de astăzi.

Scumpă ne-a fost credinţa şi scumpă ne va rămâne 
odată cu toţi slujbaşii ei de frunte, printre care numă
răm şi pe Prea Sfinţia Voastră.

Toţi ostaşii prin mine vă zic: *
Prea Sfiute, bine a-ţi venit printre noi la Galaţi, 

unde ţara noastră se leagă cu toate celelalte ţări din 
lume, unde celelalte ţări vin să se lege cu ţara noastră, 
ca să faceţi să străluciască cât mai puternic şi să 
pătrunză tot mai adâuc în sufletul tuturora, credinţa 
noastră strămoşească.

Ca cel dintâi soldat şi servitor al ţârii din acest 
oraş, vin cel dintâi să cer Prea Sfinte, binecuvântarea 
Voastră.

Discursul d-Iui Gh. Onose, prefectul judeţului. 

Prea Sfinţite Episcop al Dunărei-de-Jos,

Evident, că judeţul Covurlui, este în ?p!ină sărbătoare, căci 

instalarea Prea Sfinţiei Voastre ca Episcop al acestei Eparhii, 
este de o importantă covârşitoare pentru propăşirea tuturor drept 
credincioşilor lui.

Trecutul glorios, care precede noua demnitate a Prea Sfinţie:. 
Voastră, o-minunată înlănţuire de muncă necontenită pe care 

a-{i desfăşurat’o zi cu zi, în frumoasa x;misiune de Apostol al 

atâtor generajii-şi de acţiune fără preget pe care a{i depus-o 

pe terenul social, bisericesc şi literar, ridicându-vă până la 
rangul de membru al Academiei Romane, Sanctuarul culfurci 

şi CiviHzaJiei noastre naţionale,-constitue cu drept cuvânt pentru 

noi toţi, cea mai înaltă chezăşie de grijă pe care ne-a purtat-o 

Dumnezeu, hărăzind conducerea destinelor acestei Eparhii, în 
mâinile alese ale Prea Sfinţiei Voastre.

Incontestabil, Prea Sfinjite, că trăim în cea mai glorioasă 

epocă din evolujia Neamului nostru-căci integritatea naţională 

s’a înfăptuit pentru veşnicie şi pentru fericirea şi bucuria tuturor 
fiilor Ţărei, dar este iarăş drept, că trăim în acelaş timp vremea 

care reclamă tuturor energiilor naţionale, o jertfă sublimă pentru 

consolidarea scumpei noastre Patrii. Dacă războiul mondial - 

ni-a adus îndeplinirea visului milenar, apoi nu mai pujin ade

vărat este faptul, că ne-a lăsat urme de durere adâncă, căci 

dragostea dintre fraji a slăbit mult, iar credinţa noastră stră

moşească este cercată din toate părţile. Şi aici la noi, poate 
mai mult decât în alte părţi, pentru cauze care vă sunt cunoscute, 

răni adânci sunt şi nenumărate.

în lupta grea pe care actualul guvern o duce pentru crearea 

unui sfat devenit naţional, democratic, de ordine, de progres ţţ 
de înfrăţirea tuturor claselor sociale, a găsit ca prim mijloc d»
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realizare, Introducerea câl mal grabnică a cullurei până în slra-
*

lurile cele mai adânci ale poporului-care nu se poate înfăptui 
decât mergând mână’n mână cu înălţarea tot mai sus a scumpei 
noastre credinţe strămoşeşti.

Suntem stăpâniţi, Prea Sfinţite, de fiorii nerăbdării, de a vă 

vedea pornind mai degrabă, în mijlocul temeliei de granit a 

neamului, cutreerând trumoasele şi bogatele noastre safe-pen

tru a constata pe deoparte începutul muncei noastre pe «cest 

teren, manifestat prin Căsuţele Albe, cum intitulăm noile loca

luri de şcoală-iar pe dealfă parte ca subînţeleapta conducere 

a Prea Sfinţiei Voastre, să îndeplinim dorinţa cea mai înaltă 

de a face ca fiecare sat să-şi aibă localul său propriu de 

şcoală. Avem nădejdea cea mal puternică că Arhipăstoria Prea 
Sfinţiei Voastre în această vrednică Eparhie, va face reînflori- 
rea sfintelor noastre Biserici, reînvierea şi înălţarea-în cea 

mai înaltă accepţie a cuvântului - a scumpei noastre credinţe 
strămoşeşti.

In aceste frumoase sentimente, cetăţenii judeţului Covurlui, 
vă prezintă omagiile noastre de admiraţie şi doresc, ca munca 

priceperea înaltă şi vasta experienţă a Preasfinţiei Voastre să 
vă ridice la cea mai înaltă şl neîntinată apoteoză a Mărirei-

Să trăiţi P. S. Episcop.

Cuvântarea d-lui m inistru G. Mârzescu.

Prea Sfinfiic,

In Vinerea luminată, când am sărbătorit, în Palatul 

Mitropolitan din Iaşi, pe noul hirotonisit Arhiereu, P. S. 

Episcop Nectarie al Cetăţii Albe, m’am legat faţă de 

I. P. Sfinţitul Mitropolit al Moldovei şi Sucevei şi faţă~ 

de reprezentanţii clerului ieşan, să vă întovărăşesc ia 

solemnitatea bine cuvenită a înălţării P. S. Voastre pe 

scaunul episcopal al Dunărei de jos.

Şi ca membru al guvernului, într’un simţimând comun 

eu d-1 preşedinte al consiliului de miniştri şi cu ceilalţi 

colegi ai mei dintre care d*l ministru al Cultelor este 

cel dintâi a regreta împrejurarea ce l’a împedecat să 

rostească cuvântul de cinste ce vă datoreşte guvernul

• Ţării;

Şi ca ieşan, într’un simţimânt cu toţi concetăţenii 

mei ortodocşi, care vor păstra o amintire neperitoare 

vrednicului Vicar al Mitropoliei şi Egumenul Bisericei 

Sf. Spiridon;

Şi ca alegător în marele Colegiu care printr’o încre

dere unanimă a răsplătit o activitate rodnică de peste 

patru reci de ani în serviciul Bisericei strămoşeşti;

In sfârşit, şi ca creştin şi ca cetăţean pătruns de 

înalta chemare a Bisericei în viaţa socială şi naţională 

a poporului nostru — am venit să aduc prinosul dra

gostei şi cuviosului meu respect icoanei blânde a P. S. 

Voastre, care prin îndoita activitate culturală şi sacer

dotală, şi prin austeritatea vieţei, evocaţi cele mai stră

lucite chipuri ale Erarhilor cu care se mândreşte Biserica 

noastră ortodoxă.

Vă felicit din toată inima, Prea Sfinţite, pentru meri

tata demnitate ce vi s’a încredinţat. Vă felicit c’un sim

ţimânt de duioşie, când mă gândesc că dela înălţimea 

scaunului arhipăstoresc pe care-1 împodobiţi atât de 

frumos, scrutaţi trecutul vieţii şi începuturile modeste 

ale apostolatului la care v’a îndemnat o rară vocaţiune.

Vă felicit, P. Sfinţite Episcop, pornit din vatra satului 

Bogdana, din judeţul Tutova, de care sunteţi atât de

strâns legat sufleteşte. Vă felicit astăzi, când stăpâniţi 

orizonturile acestei binecuvântate eparhii a Dunării 

de Jos.

Vă felicit, P. Sfinţite Episcop, trecut prin toate mo

destele chemări eclesiastice şi administrative ale diaco- 

niei, preoţiei, protoeratului şi consistorului. Vă felicit 

astăzi când îmbrăcat în mantia Arhieriei, ţineţi cârja 

arhipăstorească pe care v’a încredinţat-o suveranitatea 

naţională, prin alegerea marelui Colegiu şi prin învesti

tura M. S. Regelui.

Felicit însă şi mai mult norocita eparhie a Dunărei 

de jos, care dobândeşte îndrumarea şi ocrotirea unui 

înalt Erarh, format la şcoala pastorală a fericitelui întru 

pomenire Silvestru, Episcopul Huşilor. Ca şi dânsul, 

păstor înainte de orice, vă propuneţi să vă îndepliniţi 

misiunea în mijlocul poporului.

Vă urez dar, P. Sfinţite, ca rodnicia activităţei Voastre 

păstoreşti să lase în plaiurile Dunărei de jos urmele 

binefăcătoare pe care le-aţi lăsat în exarhatul plaiurilor 

Moldovei de sus.

Iar, eu ministrul ocrotirilor sociale, chemat a alina, 

potrivit învăţăturilor creştine, durerile şi suferinţele, 

sunt fericit că acest centru atât de bine organizat al 

asistenţei sociale, câştigă şi experienţa luminată şi 

sufletul P. S. Voastre.

Şi acum, când a sosit ceasul să mă despart de P. S. 

Voastră, cu aceiaşi căldură cu care v’au strigat |alâţenii 

„bine aţi venitu, vă strig „rămâneţi cu binew în acest 

colţ al Moldovei, în care nu vă vom uita.

Prea Sfinţitu lu i Episcop I&eov- 

Iubi|ii mei F ii în  Domnul,

In urma demisiunei P. S. Episcop Nifon, acum decedat, Dum

nezeu să-l odihnească, rânduit-a pronia cerească ca smerenia 

mea, prin votul Marelui Colegiu, cum şl prin întărirea şi in

vestirea Regală, să fiu chemat la duhovniceasca păstorie a a- 

cestei sfinte şi de Dumnezeu păzite Eparhii a Dunărei de ]os.
Şi acum, urcând treptele scaunului Episcopal, îmi plec ge

nunchii inimii mele înaintea celui Atotputernic, mulţumindu-i că 

m'a învrednicit să ajung ca să iau pe slabele mele umere şi 

această grea şi însemnată sarcină.

Cu acest prilej, îl rog ferbinte ca să dăruiască M. S. Regelui 
şi M. S. Reginei o cât mai îndelungată şi glorioasă Domnie 

pentru binele şi fericirea Neamului nostru românesc ; de ase

menea şi pentru sfetnicii Tronului, ca să le hărăzească cele 
mai norocite şi depline izbânzi în trebile obşteşti, mai ales în 

vremlle de astăzi cele atât de înnourate şi învăluite de felurite 

vijelii.
Iar D-voastră, iubiţilor fii tn Domnul, vă zic: Bine v’am gă

sit şi Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Ştiu, iubiţilor, cât e de grea sarcina ce mi-am luat şi îmi dau 

bine seamă de starea lucrurilor de astăzi, cum şi de străduin* 

|ele ce-mi stau înainte; dar mai ştiu şi acea că dragostea e- 
vanghelică are darul de a birui toate greutăţile şi toate pedi- 

cele (1. Cor. XIII, 4-8). Şi deci cu această părintească şi fră

ţească dragoste, venind la D-voastră, am nădejde că nu voiu
fi lipsit de îndurarea cerului şi nici de fireasca dragoste din

i

partea D-voastră, ce o constat şi prevăd din frumoasa primire 

ce mi se face.

Şi care primire însă, trebuie să ştim că nu mie se cuvine şi 

nici mie în realitate se face, ci Aceluia, care, înălţându-se la
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cer, ne-a porunci!: „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile" (Mate* 

XXVIII, 19) şi, în alt rând, a spus: „Cine vă primeşte pe voit 
pe mine mă primeşte şi cine mă primeşte pre mine, primeşte 
pre cel ce m’a trimis pre mine" (Idem X, DI).

Lucrarea ce-mi stă înainte spre a o săvârşi, lubifii mei, este 
continuarea însăşi a străduinţelor predecesorilor mei, Episcopi, 
indicată de învăţăturile Mântuitorului, de povejele şi îndrumă

rile date de Sf. Apostoli, de Si. Canoane, de predaniile Sf. Pă

rinţi şi de sfaturile I. P. S. Mitropolit al Moldovei, scumpul şi 

mult veneratul meu Chiriarch, adică: în propovăduirea credin

ţei, a nădejde! şi a dragostei evanghelice, cum şi a tuturor vir

tuţilor creştine, din care isvorăsc pacea şi îrifrăfirea între cel 

de o lege şi de un neam, cum şi între loji oamenii, spre a lor 
vremelnică şi veşnică fericire.

Iar, în ce priveşte chipul duhovniceşlei conduceri, mă voiu

călăuzi peste tot de acea povată a Mântuitorului, unde ne

spune: „Cel ce cârmueşte (că fie) ca cel ce slujeşte" (Luca 
XXII, 26-28).

Pe lângă aceste, nu pot trece cu vederea de a tiu vă împăr
tăşi durerea ce o simt în sufletul meu, fajă de slăbirea simţu

lui religios, cum şi de acea vădită apropiere de viaţa păgână 
ce se observă în unele pături ale societăţii noastre, de unde 

au urmat şi urmează neînţelegeri, desbinărt şi nenorociri în 

familii şi în societate, cum şi neîngrijirea de o educaţie creş
tinească a tinerelor generaţiuni.

JNu numai atâf, dar, din lipsa unei ordine şi disciplini reli

gioase în societatea noastră creştină s’au ivit şi unele secte, de 

care fel de abateri religioase nu s’au pomenit pe la noi înainte 
vreme, cănd strămoşii noştri cu ajutorul lui Dumnezeu s’au 

luptat împotriva atâtor noroade de alte religii şi alte moravuri
pentru a-şi apăra, vatra şi păzi legea şi mftşia.

De indiferenta şi nepăsarea fată de această slăbire a simţu
lui religios, cum şi de înlăturarea unor frumoase datine moş

tenite dela strămoşi, mai mult sau mai puţin, cu toţii suntem 

vinovaţi. De unde urmează că tot noi toţi suntem şi datori a 
lua măsuri urgente, serioase, stăruitoare şi statornice, pentru 

îndreptarea răului; mai ales acum, când e vorba de silinţele 

ce trebuie să ne dăm pentru consolidarea (ărei şi a neamului.

Şi deci, în această privinţă, cum şi în toate celelalte îndato
riri pastorale, mă adresez mai întâi fraţilor preoţi, conliturghi- 

sitori la altarul religiunei noastre strămoşeşti, rugând în ace

laş timp şi pe toţi ceilalţi fii ai mei duhovniceşti ca să-mi dee 

tot concursul şi tot sprijinul în consfătuirile şi chibzuinţele ce 
împreună vom căuta să facem, cum şi măsurile de îndreptare 

ce trebue a se lua, pentru binele sf. noastre biserici şi a iubi
tei noastre ţări. Că aşa, dupre cum cu toţi împreună, luând 

parte la munca cea dupre evanghelie, cu toţii să ne putem face 
şi părtaşi de cereasca răsplată, pe care Domnul o va da tu- 
tutror acelor ce bine-şi vor plini cursul vieţii.

Cu acest prilej, aduc frăţeştile mele mulţumiri P. S. Platon
pentru munca şi devotamentul ce a pus în administrarea a- 

cestei Eparhii pe timpul vacanţei scaunului Episcopal.

Şl acum, iubiţilor mei fii în Domnul, încă odată vă zic: Bine 

v’am găsit şi Dumnezeu să trimită harul îndurărilor sale asu

pra D-voastră şi asupra tuturor dreptcredincioşilor creştini din 
această Eparhie,

Poiihroniul pentru noul Episcop
In momentul când noul Episcop şi a terminat cuvân

tarea, clerul oficiază un „polihroniu“, pentru P. S. sa 

iar corul intonează imnul «Mulţi ani trăiască».

P. S. sa descinde din strana arhierească şi înaintând
%

spre mijlocul bisericii, sărută din nou Sf. Cruce prezen- 

:atâ de episcopul Ghenadie al Buzăului şi Sf. Evanghelie, 

ie arhimandritul de scaun Codleanu. -

Au fost impresionante clipele când episcopul de Buzău 

Ghenadie, ca mai tânăr, îngenuchind, a sărutat mâna 

episcopului Iacov, iar acesta l-a îmbrăţişat,

Spre pelatul episcopal

In sunetul imnului „Prea stăpânul şi arhiereul nostru4*, 

cântat de corul catedralei, noul Episcop intră în altarul 

bisericii, sărutând Sf. Masă. Aici se desbracă de mantie.

Eşind în biserică, urmat de oficialităţi, înaintează 

spre eşire*. prin marea mulţime de lume. Parte din 

aceasta se sileşte a săruta mâna venerabilului prelat, 

care, zâmbitor, răspunde salutând şi binecuvântând 

mulţimea. In momentul când Episcopul apare pe scările 

catedralei trupa dă onorul, muzica intonează „Spre 

rugăciune", publicul se descopere respectos, iar ofi

ţerii salută.

Cortegiul, în ordinea venirei, porneşte spre Palatul 

episcopal.

La marea uşă de intrare noul Episcop este primit 

în viitoarea sa reşedinţă de către arhimandritul Codleanu 

şi alţi preoţi.

Azistenţa urmează pe P. S. sa în marea sală de re

cepţie, de lângă apartamentele regale. Se continuă cu 

prezentările începute la gară.

P. S. sa afe cuvinte bune pentru fiecare în partei.

Din cei prezenţi mulţi au fost pe vremuri elevii. 

P. S. sale.

Se vizitează între timp încăperile palatului.

A fost admirată mai ales tâmpla capelei episcopale^ 

care pe vremuri a fost la biserica Sf. Dumitru vechi, 

biserică dărâmată şi care a fost zidită de Vasile Lupu. 

Icoanele: cu vechimea lor — parcă şi până şi argintul
*  • 

de pe ele, e mâncat de cari — transportau sufletul şi 

mintea, spre vremile de altădată... De asemeni demnă 

de admirat este şi pinacoteca din marele vestibul, unde 

sunt, între alte tablouri de valoare, portretele marilor 

erarhi ai bisericei noastre din cele mai vechi timpuri 

până la cele contimporane.

Toate aceste frumuseţi, au atras atenţia tuturor şi 

în mod special a d-lui G. Mârzescu ministrul muncii.

P. S. Iacov s’cv întreţinut în mod deosebit şi cu repre

zentanţii mănăstirilor din judeţul Tulcea, interesându-se

de starea lucrurilor de acolo.
/

Pe la orele 1 jum. lumea s’a retras, iar un număr 

de 4o de invitaţi au trecut într’o sală specială a Pala

tului, la un banchet, oferit oaspeţilor.

S’au trăit şi cu această ocazie ore de adâncă recu

legere sufleteassă, marcată de toasturile pline de senti

mente înalte, evocatoare de pilde strălucite, de mari 

speranţe, de îndemnuri fericite, de constatării de bine, 

de învăţături nobile, ale P. S. Episcop Iacov, ale D-lui 

Ispir secretarul general al minist. Cultelor, Protoereului 

Niculea din Iaşi, Protoereului Bogatu din Tulcea, ale 

preoţilor Vârgolici şi Ionescu, precum şi a d-lui mi

nistru Mârzescu.

Note biografice. — Prea Sfinţitul Iacov, numit în 

mirenie Ioan Antonovici, s’a născut în comuna Bog

dana, judeţul Tutova, anul 1856 Noembrie 18. Găsă- 

torit în 1880, a trăit viaţa conjugală 33 ani, are 6 copii. 

A fost diacon, preot şi protoereu în Bârlad, preşedinte 

Consistorului Eparhiei Huşilor.^i membru în Consis-

529
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t

toriul Superior Bisericesc, între anii 1880— 1918. Hiro

tonit Arhiereu. cu titlul de Bârlădeanul, la 24 Iunie 1918, 

a stat ca Vicar al Episcopiei Huşilor până la 1 Noem- 

brie 1921, când a trecut Vicar al Mitropoliei Moldo

vei şi Egumen al Bisericei Sf. Spiridon din Iaşi, unde 

astatpănăla 31 Martie a. c. când a fost ales Episcop. 

Din 1885, a fost protesor secundar de Religie la Jiceul 

■de băieţi din Bârlad, iar din 1892 a fost profesor de

Religie şi la Externatul secundar de fete, aceiaş oraş.
/  $

Acolo, pe lângă Religie, a mai predat, un timp, Psiho

logia, Pedagogia şi Limba Română.

A scris şi publicat următoarele lucrări: Geografia co

munei Bogdana, "1889; Sclavia şi Creştinismul, 1892;

P. S. S. IACOV ANTONOVIC1 
Episcopul Dunării-de-jos.

O călătorie la Monastirea Putna, 1904; Istoria comu

nei Bogdana, 1906; Fraţii Gh. şi Neculai Roşea Co- 

dreanu, 1908; Sfinţirea steagului unei corporaţiuni de 

meseriaşi, 1910; Tipografii, Xilografii, etc. 19U\ Schi- 

iul Măgariu-Tutova, 1911; Documente Bârlădene, voi. 

1. 1911; Documente Bârlădene voL II. 1912; Două cu

vântări, 4914; Documente Bârlădene voi. I I I , 1915; 

Monastirea Floreşti-Tutova, 1916; Rânduiala Râdică- 

rei Panaghiei, 1920; Sfinţirea steagului unei şcoale, 

1921; Documente Bârlădene voi. IV , sub presă; Arti

cole şi dări de seamă, în diferite reviste şi jurnale.

A fost şi este membru în *15 Societăţi culturale şi 

filantropice. Intre acestea este membru din J903t al

societăţii pentru studii practice de Economie Socială, 

din Paris, fondată de G. F. Le Play, şi membru cores

pondent al Comisiunei Monumentelor Istorice, pentru 

judeţul Tutova.

In timpul răsboiului a funcţionat ca Membru al cen- 

zurei şi apoi ca preot la spitalul «Crucea Roşie» No. 

210, Bârlad, unde a avut şt însărcinarea de Inspector 

al serviciului statistic de fişe şi mutaţii. ~ '

In afară de rangurile bisericeşti, de mulţămiri din 

partea autorităţilor şcolare şi militare, cum şi de un 

număr de decoraţii şi medalii, P. S. Sa a fost premiat 

în două rânduri de Academia Română, iar la Expo

ziţia naţională din 1906, a obţinut medalia de aur şi 

plachetă de colaborator.

Este şi Membru de Onoare al Academiei Române, 

proclamat în şedinţa acelei înalte Instituţii culturale de 

la 7 Iunie 1919.

I. M1HĂLCESCU

*

CRONICA EXTERNĂ
In Nr. din Septembre 1922 al acestei reviste, am 

arătat actul de mare însemnătate săvârşit la Constan

tinopol, anume că Patriarhia ecumenică a recunoscut 

hirotoniile anglicane ca fiind hirotonii valabile, ca şi 

cele romano-catolice şi armeneşti. Urma ca actul să 

fie primit de toate Bisericile autocefale, pentru ca să 

poată aveâ putere generală în toată Biserica ortodoxă, 

lată că acum, după Patriarhul Constantinopolului, 

Patriarhul Ierusalimului se grăbeşte a aduce aceiaşi 

recunoaştere. In această privinţă, găsim în The Church 

Times din Londra (6 Aprilie c.) următoarea corespon

dentă între Patriarhul Damian al Ierusalimului
V 1
rtasiPrimatul Angliei, pe care ne grăbim a o împărtăşi 

cititorilor noştri:

♦

înalt Prea Sfinţiei Sale Arhiepiscopului de Canterbury, 

celui întâi Ierarh al întregii Anglii, prea iubitului şi scum

pului nostru frate în Domnul nostru Iisus, D. D. Randall.
» *

Frăţeşte salutând pe înalt Prea Sfinţia Voastră prea iubit 

nouă, avem plăcerea a vă adresa cele următoare :

Ieri am trimes înalt Prea Sfinţiei Voastre următoarea 

telegramă:

„Avem plăcerea a aduce la cunoştinţa înalt Prea Sfinţiei 

Voastre că Sf. Sinod al Patriarhatului nostru, după oe a
%

studiat în mai multe adunări chestiunea hirotoniilor angli

cane, din punct de vedere ortodox, a dat hotărârea că ele 

sunt valabile”. Astăzi, explicând această telegramă, aduoem 

la cunoştinţă înalt Prea Sfinţiei Voastre că Sf. Sinod, având 

oa motiv hotărârea luată acum câtva timp de Biserica din 

Constantinopol, care este cel dintâi scaun între Biserioile 

ortodoxe, dupăce, sub prezidenţa noastră, a cercetat aoeastă 

chestiune, sub toate feţele ei, a hotărât că hirotoniile epi- 

scopilor, preoţilor şi diaconilor din Biserica episcopală angli

cană, trebuiesc socotite de Biserica ortodoxă ca având aceiaşi 

putere oa şi hirotoniile Bisericii romane, pentrucă în ele 

se găsesc toate elementele care sunt socotite' necesare, din 

punot de vedere ortodox pentru recunoaşterea harului sflu 

telor trepte din succesiunea apostolică.
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Avem marea plăcere de a împărtăşi înalt Prea Sfinţiei 

Voastre ea oelni întâi Ierarh al tuturor Bisericilor engleze, 

aoeastă hotărâre a Biserioii noastre, caiace înseamnă un pas 

înainte pentru a ne bucura de lucrul lui Dumnezeu al unirii 

tuturor Bisericilor, şi rugăm pe Dumnezou să dăruiască 

înalt Prea Sfinţiei Voastre ani mulţi plini de sănătate şi 

mântuiri.

. (sa.) Damianos.

Ierusalim, 27 Martie (12 Aprilie) 1923.

Lambeth Palaoe, S. E. 81 Martie 1923.

Prea Fericitului Damian,
Patriarhul ortodox al Ierusalimului.

I

Prea Fericite şi Scumpe Frate 1 Am deosebita plăcere de 

a mulţămi Prea Fericirii Voastre pentru însemnata voastră 

scrisoare, primită acum câteva zile, - prin oare-mi aduceţi 

la cunoştinţă că Sf. Sinod al Patriarhatului vostru, dupăee 

a studiat, din punct de vedere istoric şi bisericesc, ohesti- 

unile de tratat, s’a găsit în deplin acord ou Sk Sinod al 

Patriarhatului ortodox din Constantinopol, cu privire la 

sfintele trepte preoţeşti din Biserica anglicană şi, oa rezultat 

al examinării acestei chestiuni, declară „că sfinţirea «pisco- 

pilor, preoţilor şi diaconilor din Biserica episcopală engleză 

sunt socotite de Biserica ortodoxă oa având aoeiaşi putere 

ca şi treptele preoţeşti din Biserica Romei, pentruoă există 

toate elementele oare sunt socotite necesare,. din punct de
*

vedere ortodox, pentru a recunoaşte în ele harul sfintelor 

trepte transmise prin succesiune apostolică".

încredinţez pe Prea Fericirea voastră despre bucuria ou 

care am primit o asemenea asigurare despre întărirea legă

turilor frăţeşti care există între Biserica anglicană şi Biserica 

ortodoxă a Răsăritului, şi rog pe Dumnezeu ca să dea Prea 

Fericirii Voastre şi Bisericii pe care o păstoriţi celc mai 

înalte şi adânci binecuvântări şi să înfloriţi în cuvânt şi 

în faptă.

Am onoarea de a rămânea, cu frăţească stimă,

Al Prea Fericirii Voastre credincios frate în

Domnul nostru Iisus Hristos,

(ss.) Randall Cantaar*

0 PEROERE ÎNSEMNATA PENTRU BISERICA ORTODOXA

Moartea Profesorului Comnexios.

In Nr. din Iulie anul trecut al acestei reviste, am 
publicat actul prin care un număr de preoţi anglicani 
mărturisesc credinţa ortodoxă. Fără îndoială, eră un 
act rar şi care nu puteâ fi citit , decât cu plăcută sur
priză. Acum aflu din The Church Times din Londra 
că acest act a fost compus de un preot englez, îm
preună cu profesorul grec Comnenos dela seminariul 
patriarhal din insula Halkis, şi că după aceia a fost 
iscălit de preoJii engleji care şi l-au împropriat ica 
mărturisire de credinţă a lor. Preotul englez, care a 
lucrat împreună cu acest profesor, laudă calităţile şi

#

capacitatea lui Comnenos, ceiace trebuie să o simţim 
ca o bucurie noi, ortodocşii.

Dar durere! acest lucru îl aflu din articolul în care

ni se aduce la cunoştinţă moartea acestui însemnat 
profesor, om încă tânăr, al cărui chip se vede într’unul 
din numerele revistei The Christian East, în sânul 
unei delegaţiuni ortodoxe venite în Anglia.

A

Aducându-ne aceasta la cunoştinţă, The Church 
Times (27 Aprilie 1923) scrie un întreg articol despre 
acest vrednic profesor. Noi socotim de trebuinţă a-1 
traduce, pentru ştiinţa cititorilor noştri, şi apoi, după 
ce Yor vedea cine a fost profesorul Comnenos şi ce 
rol însemnat a avut în ultimele tratative între angli
cani şi ortodocşi, vom "traduce şi studiul lui din The 
Christian East despre hirotoniile anglicane, fiindcă el 
a fost acela de studiul căruiâ a tinut seamă Sf. Sinod 
din Constantinopol, pentru a declara de valide hiro
toniile Bisericii anglicane.

lată articolul:
«Veţi fi copleşiţi de amărăciune auzind că Panteleimon 

Comnenos a murit de tifos la Halki în Sâmbăta trecută*. 

Aşa începea scrisoarea mea din Constantinopol în săptămâna 

aceasta. Marele public ştie că profesorul Comnenos a fost 

un teolog distins şi de cea mai mare Autoritate în Biserica 

ortodoxă ; că el a vizitat Anglia în 1920, ca expert mirean 

Delegaţiunii constantinopolitane la Conferinţa din Lambethl) ; 

că la întoarcere, el a publicat o monografie despre hiroto

niile anglicane şi că el a alcătuit raportul comitetului Sfân

tului Sinod, pe temeiul “ căruia Patriarhatul ecumenic a 

hotărât să declare validitatea lor. De aceia moartea lui va 

fi o ştire dureroasă pentru toţi cei ce se interesează de 

mişcarea anglo-ortodoxă. Dar numai acei care au intrat în 

ea mai adânc pot preţui ce mare perdere înseamnă aceasta 

pentru cauza Reunirii, căreia el îşi închinase viaţa sa din 

vremea din urmă.

N'a venit încă timpul de a scrie istoria intimă a rela- 

ţiunilor dintre Biserica anglicană şi ortodoxă. Cu toate 

acestea este un amănunt pe care vreau să-l însemn şi care 

va arătă influenţa pe care a exercitata el asupra lui.

In timpul vizitei sale aici (în Londra) în 1920, şi-a 

arătat către mine mulţămirea, / ou privire la prea însemnata 

chestiune din învăţătura anglicanilor despre taina preoţiei. 

Singura lui rşzervă era că ar dori să i se probeze că exista 

un mare număr dintre preoţii noştri care ar interpreta for

mularele credinţei' noastre într’un înţeles compatibil cu 

ortodoxia. L*am întrebat carş ar fi numărul care l-ar satis

face. Mi-a răspuns : Să fie vreo mie. In urma acestei discu- 

ţiu ni, am publicat o carte, cuprinzând schiţa unei declara- 

ţinni pe care el a lucrat o împreună cu mine şi oare, în 

substanţa ei, este însăşi cea care a fost adoptată de Uniunea 

Bisericească Engleză şi oare a fost iscălită de aproape 5000 

de membri ai clerului anglican. Ea fost un însemnat factor, 

pe care l-a avut în vedere Sf. Sinod din Constantinopol, 

când a luat istorica lui hotărâre din Iulie trecut. Pregătind 

schiţa acelei declaraţiuni, profesorul Comnenos a avut tot

deauna grija de a pune pe hârtie un minimum de puncte, 

amintind, după cum spunea, că în Biserica engleză sunt 

mai multe direcţiuni de gândire.

i) Conferenţa Lambeth .(numele palatului Primatului «nglez) e 

adunarea episcopilor anglicani în lulie°August 1920.
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In timpnl celor 1*5 ani de când l-am cunoscut, totdeauna 

mi s’a arătat el ea adevăratul profesor de teologie, foarte 

ciroumspeot, foarte rezervat, cel din urma om de care ar fi 

vrut lumea să vorbească ori să înceapă vreo acţiune publică.

Foarte simplu în gusturile lui, în lunga sa redingotă neagra,
/

el era tipul obişnuit al profesorului de seminar ortodox. In 

viaţa lui privată, era foarte glumeţ şi avea o pornire spre 

veselie tot aşa cum au fost totdeauna Englejii de distinc- 

ţiune. Avea hotărârea râsului de copil. Cu adevărat învăţat, 

vorbind cursiv oei puţin cinci limbi europene, şcolarul favorit 

al Profesorului Grlubokovski, fără îndoială că şi-ar fi înde

plinit chemarea lui de profesor de a publica cărţi şi ar fi 

îndrumat pe mulţi spre a eârmui ca episcopi Biserica orto

doxă, iar pe oamenii de carte ai Bisericii de a duce înainte 

şi a dezvolta tradiţiunea ştiinţei teologice ortodoxe, şi după 

aceasta să fi trecut la odihna cea de veci. Aşa cum au fost 

lucrurile însă, el a fost una din principalele puteri de 

înaintare ale unei mişcări care făgăduieşte mari urmări 

pentru binele creştinismului în general şi pentru cauza unirii 

în speoial.

Prietenul meu îmi scrie că Profesorul Comnenos a arătat

mare bărbăţie la munca de ajutoare a nenorociţilor veniţi 

grămadă la Constantinopol, pentru a scăpa de, groaza kema- 

listă. 11 medici grcci au plătit cu viaţa lor curajul de a 

sări în ajutorul nefericitelor victime ale nepăsării europene, 

şi aoum profesorul Comnenos intră şi el în rândurile acelei 

vrednice tovărăşii.

Când prietenul meu l-a părăsit cu o zi înainte de a muri, 

el a spus: „Nu trebuie să mai vii aici; e prea mare pri

mejdie. M’ai văzut; aoum da-te. Dar vreau să ţi spun numai 

asta: Aş fi dorit să mai pot lucra pentru unire. Dumnezeu 

să te binecuvinteze pe tine şi pe ai tăi!“

Dacă profesorul Comnenos ne-ar fi fost păstrat, fără 

îndoială că el ar fi jucat o nu mică parte în fazele mişcării 

către unirea care va urma după recunoaşterea deplină a 

hirotoniilor anglicane. Vom jeli după el şi nu-1 vom mai 

avea, dar el a apucat să împlineasoă o mare lucrare şi 

putem spune despre el din toată inima noastră că a meritat 

cuvintele Fericirii „Fericiţi făcătorii de paceu. Cu adevărat, 

el a lucrat pentru pacea Bisericii lui Dumnezeu. Odih- 

neaşcă-se şi el în pacea lui Dumnezeu.

]• A. Douglas,

Opera de apropiere dintre Biserici.

De patru ani se urmează în lume o foarte însemnată 
lucrare pentru a săvârşi o apropiere între Biserici şi, 
dacă se va putea, a se ajunge chiar la unirea dintre 
ele. întreprinderea e atât de însemnată şi merge înainte 
cu atâta hărnicie, încât e unul din cele mai însemnate 
capitule din viaţa creştinismului de faţă. Nu eo singură 
acţiune, ci mai multe, toate năzuind spre aceiaşi ţintă. 

Noi am verbit prea puţin despre aceasta până acum,
aşa că nu numai opiniunea publică în .genere, ci chiar

(

şi lumea bisericească e foarte slab informată. Scriitorul 
acestor rânduri a dat numai din când în când unele 
crâmpeie, prin foile zilnice, n’a făcut însă o tratare 
pe larg, aşa cum o merită chestiunea.

Va trebui să umplem acest gol pe viitor, şi începem
aceasta chiar de acum, traducând în graiul nostru 
paginile lui Robert S. Gardiner, secretarul mişcării 
World Conference for Faith and Order şi cel mai 
harnic scriitor în mişcarea aceasta de apropiere. Citi- 
•torii se vor pune la curent cu chestiunea aceasta din 
rândurile lui, iar în numele următoare vom continua 
cu fel de fel de informaţiuni.

Iată paginile în chestiune, pe care noi le luăm din
limba italiană, apărute în Florenţa 1922, sub titlul:

t

O nouă încercare pentru a pregăti
Unirea Creştinilor.

Adunarea generală a bisericii episcopale americane, la 

Cmcinnati (Ohio, America) în 1910, a ales o comisiune de 

şapte episcopi, şapte preoţi şi şapte laici, pentru a pofti 

toate bisericile creştine să convoace un congres general, 

în care să trateze problemele care priveso credinţa şi consti

tuirea bisericii. După o muncă aprigă de zece ani, iniţiativa 

bisericii episcopale. în parte şi-a ajuns scopul, prin înjge- 

tarea adunării pregătitoare dela Genova, ţinută la 12 August 

1920, la care au luat parte reprezentanţi a 70 de biserici 

şi 40 de naţionalităţi.

Darea-de-seamă a acestei adunări şi a călătoriilor între

prinsă de Delegaţiunea bisericii episcopale americane, pentru 

a pofti bisericile din Răsărit şi Apus, a fost cuprinsă în 

două scrieri deosebite, tipărite de organizarea World Con

ference. La dânsele trimetem pe cititori. Rostul nostru e 

mărginit aici la scurte lămuriri, cu privire la spiritul şi 

metodele adoptate de această mare iniţiativă pentru a împăca 

năzuinţele discordante ale Bisericilor creştine şi a pregăti 

calea spre împăcarea întregii creştinătăţi.

Metodele de lucru al viitorului congres mondial al Bise

ricilor creştine au fosfc hotărâte ̂ cu limpezime. Intr’insul nu 

vom sta de faţa la polemice vii, nici la controverse sterpe 

despre feluritele păreri pe care le hrăneşte conştiinţa creştină, 

ci la discuţiuni paşnice şi senine. Congresul nu-şi propune 

să întocmească un nou simbol de oredinţă. Adevărurile 

credinţei creştine sunt veşnice şi neolintite, şi chemarea 

noastră e numai de a ne ajuta unul pe altul, pentrucă să 

ne cunoaştem mai deplin, 

ţiunii, care pare pe punctul de a se stinge, lumea are tre

buinţă de ea mai mult decât în trecut şi se uneşte după 

ce aproape a ajuns la peire. Şi dacă ei se dau lui Dumnezeu 

din toată inima, cu o simţire de dragoste, Crucea va fi 

înfiptă din nou în ochii omenirii întregi, cu o mărire ne 

mai văzută mai nainte.

Congresul nu se va ocupa nici să judece cât de drepte 

sau greşite sunt părerile cutării Biserici. Singurul ei scop 

va fi de a oferi oricărei Biserici mijlocul de a-şi arăta pro

priile ei păreri şi mai ou seamă particularităţile dogmelor 

ei, prin oare se deosebeşte de celelalte Biserici.

Conferenţa se va ţinea la Washington, capitala Statelor- 

Unite, în 1925, la aniversarea a 1600 de ani dela Sinodul 

din Nioeia. Regulamentele lucrărilor congresului vor fi hotă

râte de epitroj>ii feluritelor Biserici. S’a stabilit limpede oă 

discuţiunile Congresului vor fi duse în duhul dragostei

creştineşti.

ş
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Dorinţa organizării World Conference este de a netezi 

calea spre unire. Ea nu e singură în aoeastă întreprindere 

măreaţa. Fără îndoială oă ea se sprijină pe mijloace ome

neşti, dar mai mult încă pe Duhul Sfânt, oare alcătuieşte 

pentru Biserică izvorul dragostei, vieţii şi luminii. E datoria 

tuturor oomunităţilor creştine de a năzui spre unire, iar 

greutatea despărţirii apasă asupra tuturor Bisericilor. După
*

cum în trecut toţi au păcătuit, nesupunânduse îndemnurilor 

umilinţei şi ale dragostei creştineşti, de asemenea astăzi 

toţi trebuie să ia parte la lupta pentru prietenia reciprooă. 

Membrii ei nu cred oă izolarea m faţa acestei mişcări, care 

se întinde la tot pământul, ar fi un păcat împotriva duhului 

de dragoste. In întocmirea creştinească, este Jreptul celor 

săraci şi al celor slabi de a cere ajutor dela oei mai bogaţi 

şi este datoria acestor din urma de a alerga în ajutorul 

celor lipsiţi. Cu toate acestea cei cărora cel Preaînalt le-a 

dat cunoştinţa adevărului său, trebuie să se privească drept 

însărcinaţi ou misiunea de a o vesti şi lămuri acelora care 

sunt lipsiţi de ea. Idealul creştinismului îşi găseşte tăria 

lui în logica dragostei. Sângele şi lepă larea de sine a muce

nicilor, mai mult decât grăirile măreţe ale filozofilor, au 

descoperit lumina lui Hristos celor ce şedeau în întunereo.

Deşi, la prima vedere, deosebirile dintre Bisericile creştine 

ni se înfăţişează ca foarte mari, cu toate acestea ele nu 

sunt de nebiruit. Multe din deosebirile teologice izvorăsc 

din faptul că persoanele care erau amestecate într’însele nu 

s’au silit să se înţeleagă între ele. Ignoranţa şi lipsa dra

gostei au fost prioina rupturii. Pentru a ajunge la prietenie 

între noi, trebuie să ne apropiem, să ne lămurim unii altora 

prioinile deosebirilor noastre, pentru ca ceaţa să se risi

pească din privirile noastre. Atunci vom descoperi că nu

\

avem pricini să ne urâm unii pe alţii, că e cu putinţă să 

ne rugăm împreună şi să luăm parte la acelaş ospăţ al 

vieţii duhovniceşti, să trăim uniţi în Hristos sub aceiaş 

lege a dragostei creştineşti şi să murim cu aceleaşi nădejdi.

Metoda Congresului mondial e metoda stimei şi iubirii 

dintre unul şi altul, căutarea a tot cekce e mai bun în 

fraţii noştri. Adevărul e fără sfârşit şi întregimea lui scapă 

de. sub cuprinderea omenească.

Cutare a primit darul de a zări o înfăţişare deosebită a 

adevărului, altul altă înfăţişare. Intr’o conferenţăf fiecare îşi 

poate arăta vederea lui către altul din fraţii săi, şi la 

rândul lui, să prindă vederea altuia. Acelaşi lucru se în tâm p lă  

şi ou Bisericile. Apusul va avea nevoie de ascuţimea Răsă

ritului, iar Răsăritul de judecata practică a Apusului. Catoli

cismul îşi va putea păstra şi accentua teoria că Biserica 6 

trupul lui Hristos, în care toţi pot fi una, pentrucă să se 

întăreasoă împărăţia de pace, dreptate şi dragoste. Protestan

tismul va putea continua sa stăruiaseă asupra libertăţii 

individului, asupra legăturii saie nemijlocite cu Dumnezeu 

şi asupra însemnătăţii, din partea omului, ca persoană, a 

eoncepţiunii despre adevărul religios,

S’a întâmplat greşala de a căuta împăcarea prin metoda 

discuţiunii polemice. S’a orezut că, scriind oărţi pline de 

învăţătură, şi aruncând anateme, ar fi cu putinţă să schimbi 

părerile înrădăcinate în suflet prin învăţământul de veacuri.

uitat că, la început, unitatea Bisericii se sprijinea mai 

so it pe dragoste decât pe dogmă şi că, pentru părinţii

Bisericii, cuvântul frăţie era sinonim al cuvântului Biserică. 

Frăţia dragostei mai mult decât lucirile ştiinţei şi ascuţimea 

logicei, vor da creştinismului unitatea vizibilă care îi aparţine.

Congresul mondial e cea dintâi încercare de a suprima 

polemica care îngheaţă sufletele, şi a le-o înlocui cu dra

gostea care le uneşte. Asprimea polemicei bisericeşti a pri

cinuit izolarea, ura, micşorarea duhului creştineso în treout.

Trebuie să ne încredinţăm că, în măsura în oare ne 

înţelegem unul pe altul, în aceiaşi ajungem şi la unitatea 

creştinească. Creştinismul e religiunea vieţii şi dragostei lui

Dumnezeu, în cbipul în care s’au arătat în dumnezeesoul
/

său Fiu. Pentru aceia 6rice urmaş al lui Iisus Hristos 

trebuie să fie plin de viaţă şi dragoste. Dragostea înseamnă 

respectul şî stima pentru fraţii noştri. Nu e nevoie să arunoi 

niciuna din convingerile tale. După cum a scris Dr. Mohler 

în lucrarea sa de Simbolică, trebuie să examinăm mai întâi 

dacă ne găsim în faţa unor deosebiri ori numai a unor 

păreri şi obiceiuri. Dar îndată ce ne-am încredinţat despre 

tăria lor, suntem datori să rămânem în ele, nu chiar în 

duhul sectar, ci în acel al dragostei şi umilinţei oreştineşti, 

pentrucă toţi să urmă munitatea văzută a Bisericii, care este 

singura dovadă'pentru a convinge şi a trage lumea la adevăr.

Oriunde omenirea caută o temelie pe care să clădească 

zidirea păcii şi a dreptăţii pentru toate popoarele, legea 

creştinească a dragostei poate fi aoea temelie. Hristos şi-a 

întemeiat Biserica lui pentru a-şi propovedui învăţătura sa 

şi a plăsmui pentru toţi mijlocul de a sluji scopului 1 5 a 

Biserica să trăiască în veci şi să îmbrăţişeze pe toţi oamenii 

din lumea întreagă.

Dar Biserica nu poate îndeplini scopul lui Hristos câtă 

vreme rămâne împărţită, pentrucă, fără chip de înlăturare, 

feluritele ei părţi se muncesc mai mult ou mijlocul de a-şi 

înmulţi urmaşii, cum şi a creşte tăria şi bogăţia lor, decât 

a vesti lumii evanghelia.

In treout, erau ţinuturi în oare stăpânea o singură Bise

rică văzută, oare se îndrepta oătre toţi oamenii cu un singur 

glas şi prin urmare religiunea era pentru dânşii o realitate 

concretă şi un element plin de viaţă. Astăzi, din nenorooire, 

creştinii Sunt despărţiţi în multe iurme care se combat una

pe alta. Nu discutăm dacă pricinile disouţiunu sunt drepte 

sau nu. împărţirile există şi singura problemă e acea de a 

le dezlega.

Această problema nu interesează numai ţările în oare 

domnesc dezbinările. Milioane de oameni în patria lor cunoso 

numai o Biserică şi ducându-se aiurea, dau peste un creştinism 

împărţit şi dându-şi seamă ori nu, ei simt că creştinismul 

adevărat trebuie să vestească un singur Dumnezeu, o singură 

credinţă în singur botez. Din nefericire, mulţi emigranţi 

întorc spatele credinţei în care s’au născut şi se întorc 

acasă răspândind îndoielile între ceilalţi, cu rezultate păgu

bitoare către Biserica de care ţin.

Oriunde stăpânesc credinţe idolatrice, se urzeşte neînţe

legere, din pricina conflictelor de sforţări între misionarii 

care muncesc nu numai pentru a împrăştia evanghelia lui 

Hristos, ci şi pentru a îndemna pe oameni să intre într’o 

Biserică mai mult decât în alta. Idelatrii pe de altă parte, 

greu primesc adevărul creştinismului, din pricina despăr

ţirilor dintre creştini.
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Aoei oare au urzit ideia Congresului mondial sunt încre^ 

dinţaţi oă dezbinarea administrativă şi dogmatică a creşti

nismului e o nenorocire pentru toate Bisericile creştine, 

pentrucă răspândeşte sămânţa nepăsării religioase şi micşo

rează influenţa morala a religiunii. Ea a întârziat şi împe- 

decat răspândirea adevărului creştinesc printre necredincioşi 

şi a pricinuit izolarea Bisericii în viaţa socială a popoa

relor, Misiunea socială a Bisericii a fost jertfită de dezbinări 

sterpe. Pe când noi ne ocupam de chestiuni fără sfârşit, 

poporul se depărta de Biserică. Numai când rana despăr

ţirii Bisericilor se va vindcca în trupul creştinismului, ei 

se va găsi în poziţiunea cea mai bună pentru aş i împlini

gratis, numai pe temeiul unei scurte cereri la adresa: 

Robert S. Gardiner, (oraşul) Gardmer, Mâine, Water 

Street 174, Statele-Unfte, America de Nord. Toate 

scrierile se pot găsi în franţuzeşte sau nemţeşte, cu 

amănunte mult mai bogate decât puţinele pe care 

le-am dat eu aici. ^

Arhim. SCRIB AN

• •

îsiunea sa,

SCRISOAREA PATRIARHULUI ECUMENIC 
căire Primatul României

• •

în ohestiunea schimbării calendarului şi a unei conferenţe

convocate la Constantinopol în acest scop.

De aceia suntem înţeleşi în ce priveşte trebuinţa de a 

lucra cu seriozitate pentrn a restabili unitatea primitivă a 

creştinismului. Unirea Bisericilor e o problemă care intere* 

sează nu numai pe catolici, pe ortodocşi şi pe anglicani?

oi şi pe protestanţi, pentru care ea formează obiectul unei 

adânci meditări. Problema unităţii creştine a încetat de a 

fi o problemă teoretică, azi mişcă toate inimile creştineşti* 

oricare ar fi convingerile, scopurile şi chiar prejudiţiile lor,

Să ne. folosim deci de împrejurările princioase şi de 

armonia spirituală care* domneşte printre inimile cu adevărat 

creştine  ̂ pentrucă sâ deslegăm problema care lumii va da. 

pacea, iar Bisericii străvechea ei influenţa morală, energiile 

ei apostolice şi plinătatea vieţii sale. De ce să nu ne pre

gătim cu dragoste, umilinţă şi silinţă comuuă la sărbătoarea 

deplinei împăcări a creştinătăţii? '

In vremea aceasta, urmărirea unităţii creştineşti şi a 

încercării Congresului mondial trebuie sa formeze obiectul 

rugăciunilor tuturor Bisericilor. Din clipa aceasta, trebuie 

să ne gândim a căuta unul la altul, nu greşeli şi erezii, 

ci virtuţi şi adevăruri, intrând în schimb de idei unul cu 

altul şi ajutândune în munca de a îmbunătăţi înţelegerile 

sociale şi ^internaţionale. Bisericile, care se şi apropie, pot 

năzui spre unitate şi să uşureze în chipul acesta Congresul 

de datoria de a cerceta deosebirile de puţină însemnătate 

mărind astfel curentul de simpatie către-'* unire şi arătând 

că ea este cu putinţă. Biserica ortodoxă şi cea anglicană 

sunt pe calea apropierii una de alta. Metodiştii, presbi 

terienii şi eongregaţionaliştii din Canada, apoi aceştia înşişi 

şi alţii din Australia aproape au şi încheiat o unire în 

regală. Anglicanii discută chestiunea cu protestanţii din 

Anglia, Statele ţJnite, India şi Australia. Pretutindenea 

spiritul şi metoda deliberării comune ajung obiect de vred

nică cercetare, şi Bisericile se arată bina dispuse a căuta 

ceia ce este frumos în alte Biserici, pentrucă: toate să ajungă 

la o înţelegere comună.

Duhul Sfânt se mişcă peste haosul care s’a format în 

urma rupturii creştinătăţii, şi dacă noi îmbrăţişăm voinţa 

lui, Congresul mondial va fi o a doua Cinzeeime, şi toate 

popoarele pământului vor asculta, fiecare în limba lui, evan

ghelia singurului Domn al vieţii veşnice şi al dragostei.

Acestea sunt cuvintele lui Gardiner, marele ostenitor 

american pentru chestiunea unirii Bisericilor. Din ini»-
*

ţiativa întregii opere de pregătire, s’au publicat o 

mulţime de broşuri, în toate limbile de mare circula-4 

tiune şi care se pot căpăta foarte uşor. Ele se trimet

Prea Sfinţite şi Prea Cinstite Mitropolit al ITngro-Vlahiei, 

Exarh a toată România preşedinte al Sf. Sinod al Sfintei 

Biserici Autocefale Ortodoxe a României, în Hristos Dum

nezeu prea iubit Nouă şi prea dorite frate şi conliturghisitor 

al Smereniei Noastre, Domnule Miron, pe Prea Sfinţia 

Voastră, scump Nouă, în Domnul frăţeşte îmbrăţişându-Vă, 

prea dulce Vă salutăm.

Multe sunt chestiunile bisericeşti, care preocupă pe una, 

pe mai multe şi chiar pe toate Sfintele Biserici în parte şi

care nu se pot rezolva, decât prin hotărârea comună a în

tregii Biserici Ortodoxe. Fiind multe şi dinainte, s’au în

mulţit— cum era firesc— în timpul din urmă, când preface

rile din lume au eşit din cele fireşti ale lor. Pentru aceasta 

de multe ori s’a dovedit, că este nu numai folositor, dar 

chiar trebuitor, ca să se reia în studiu şi să se provoaoe 

deliberarea întregei Biserici asupra lor, în scop de a li se 

da o soluţie canonică.

Din chestiunile, oare trebue să se resolve în comun şi 

oare aşteaptă de mult, este şi acea a calendarului, oare mai 

ales la noi a devenit de o foarte mare însemnătate. Fiindcă 

i^boa^le^generale, din vremurile noastre păoătoase, au scos 

mai mult la iveală necesitatea folosirii unui calendar comun 

cu restul Europei şi cu America, toate statele ortodoxe care 

erau în aşteptarea obţinerii unui al treilea calendar mai bun, 

unul după altul au preferit, să adopte oalendarul european.

Şi aceasta aderenţă a statului la calendarul Gregorian, 

a lăsat neatinse sărbătorile bisericeşti, proclamând uzul 

calendarului nou, valabil numai în raporturile lumeşti, Este 

însă învederat, că în viaţă, greutatea isvorâtă din între

buinţarea a două calendare, este destul de mare. Aceasta 

mai ales în societatea, în oare obştea bisericească oonstitue 

majoritatea organismului de stat.

Pentru aceasta din toate părţile vin îndemnuri şi rugă

ciuni către Biserică, ca să se găsească un mijloc oare-oare, 

ca un singur şi aceiaş calendar, să fie în uz şi în cele 

lumeşti şi în cele religioase. (Deslegarea acestei ohestiuni 

este necesară) nu numai pentru (liniştea conştiinţii creşti

nului) ortodox în sine însuşi, ca cetăţean şi creştin, ci şi 

pentru deservirea, în partea aceia, a unităţii pancreştine, a 

tuturor celor numiţi, cu numele Domnului, serbând Naşterea 

: şi învierea în aceiaşi zi.

Şi alt motiv nu mai puţin însemnat şi deci nu mai puţin 

urgent decât cele mai sus arătate a făcut necesară şi chiar 

urgentă deliberarea comună a Sfintelor Biserici Ortodoxe, în 

chestiunea calendarului. In multe ţări industriale ale Europei
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şi mai ales în America, sunt aşezaţi multe zeei de mii de 

colonişti ortodocşi provenind, aşa zicând, din toate bisericile 

ortodoxe. Toţi aceştia, fiind obligaţi, potrivit regulamentului 

atelierulni, de a ţine toate zilele de sărbătoare după Calen

darul Gregorian, sau nu ţin de loc sărbătorile Bisericii lor

Numărul (creştinilor) ortodocşi din America, trece de două

milioane şi deci, se impune, ca o datorie sfântă pentru 

Biserica conducătoare, grija pentru orânduirea sărbătorilor 

din aoest punct de vedere.

Indreptându-ne deci către Prea Fericiţii şi Prea Cinstiţii 

Preşedinţi ai Sântelor Biserici Ortodoxe, îi rugăm, să bine" 

voiască a consimţi la alcătuirea unei comisiuni, din câte 

unul sau doi reprezentanţi pentru fiecare din ele, cari adu- 

nându*se în Constantinopol,"îndată după sărbătorirea apro

piată a Dumnezeieştilor Paşti, să studieze în amănunţime

chestiunea calendarului şi orice altă (chestiune) urgentă,
6

(de interes) pentru întreaga Biserică Ortodoxă şi să arate 

şi chipul rezolvării lor canonice; dacă adioă este necesar, 

să se adune, într’un chip sau altul, un sinod, sau este de 

ajuns pentru rezolvirea canonică a unora (din aceste chestiuni), 

numai hotărârea sinodală a fiecărei Biserici în parte.

In credinţa sigură, că Prea Sfinţia Voastră, iubit Nouă, 

veţi binevoi, oa înainte de sărbătorirea Dumnezeieştilor 

Paşti, să Ne încunoştiinţaţi de acceptarea propunerii Noastre 

şi îndată după sărbători, să trimiteţi pe reprezentantul Prea 

Sfinţiei Voastre, Vă îmbrăţişăm ou multă dragoste şi rămânem

Al Prea Sfinţiei Voastre, prea stimat (Nouă) în 

Hristos frate iubit şi în totul binevoitor

(ss.) Meletie al ConstantinopoluluL
192$, Februarie în 3.

Notă. — Conferenţa se deschide în Constantinopol la 1 Mai st. a.

I. P. S. Mitropolit Primat a delegat să te ducă acolo pa Arhim. 
Scriban.

CĂRŢI, REVISTE, ZIARE

Un om al bisericii'. Papism  şi Ortodoxism  în 
Ardeal sau Porfiră şi cunună de s p in i Studiu 
statistic bisericesc. Tiparul tipografiei diecesane Arad. 
95 pagini, Preţul 12 lei.

Anonimul autor al lucrării „Români ortodocşi şi 
Uniţi români sau Doua organizaţii bisericeşti române 
în Ardeal,“ despre care am vorbit în numărul de pe 
August 1922 al revistei noastre, s’a ţinut de cuvântul 
dat în acea lucrare de a veni cu un studiu special' în 
care să lămuriafecă şi documenteze cele afirmate acolo 
în treacăt asupra stării materiale de plâns în care s’a 
aflat şi se află încă biserica română ortodoxa^de peste 
Carpaţi şi a belşugului în care au înnotat şi înnoată 
biserica papistaşă, cu credincioşi streini de neamul nos
tru, şi afiliata ei biserica română unită.

E greu de redat în cadrul mărginit al unei dări de 
seamă coprinsul atât de bogat al unei lucrări ca cea 
de faţă, fără a-i întuneca şi scădea valoarea. De aceea 
sfătuim pe cititori să-şi procure lucrarea însăş, ca să' 
poată urmări extrem de interesanta expunere în tota
litatea ei şi adăogăm, că cei ce vor face-o nu vor 
regreta, ci dimpotrivă vor avea cea mai deplină mulţu
mire  ̂ că au putut cunoaşte în adevărata ei realitate în
grijitoare stare a chestiunii româneşti şi bisericeşti de 
dincolo de Carpaţi şi dacă vor simţi româneşte şi creş
tineşte vor observa că sângele li se Jircă la cap şi se 
vor indigna până în adâncul sufletului lor cunoscând 
sărăcia, umilirea şi înjosirea în care au trăit şi în parte 
trăiesc încă românii ortodocşi transcarpâtini,. în vreme 
ce streinii şi înstreinaţii de credinţa strămoşească şi de 
simţimintele curat româneşti au mai mult de cât le 
trebuie.

Pentru cei ce n’au răgaz să citiască lucrarea însăş, 
ne vom sili să înfăţişăm în cele ce urmează o icoană 
cât mai fidelă, un rezumat cât mai complect posibil al 
celor coprinse în ea.

** #
a

Autorul îşi sprijine st-udiul său pe datele statistici1 
oficiale ungare, căci o statistică oficială românească 
nu există încă. E uşor de înţeles, că o statistică un
gurească, ori cât ar fi de oficială, nu redă toate lucru- 

cu toată exactitatea, când este vorba de nValahiiu

ortodocşi. Totuş, din această statistică, aşa cum este 
ea alcătuită, reiese mai mult de cât limpede situaţiunea 
de iobagi ce s’a creiat românilor ortodocşi îndeosebi 
dela anul 1700 încoace, de când o parte din români, 
îmbrăţişând unirea cu biserica Romei, a trecut în tabăra 
vrăjmaşilor şi asupritorilor neamului nostru.

Biserica papistaşă din Ungaria era cea mai bogată 
dintre toate bisericile catolice repartizate pe state. Acea
sta se datora pe de o parte poziţiunii ei privilegiate în 
statul maghiar, încă din timpul celui dintâi „rege apos- 
tolic* iar pe de alta, şi mai ales, rolului special pe 
care l-a avut această biserică în calitate de instrument 
de maghiarizare. Pe urmele catolicismului a păşit în
totdeauna cu paşi siguri şovinismul maghiar. Era dar 
nevoie, şi conducătorii politici ai Ungariei au recunoscut 
aceasta de veacuri, ca papistăşismul să pătrundă cât 
mai mult — fie pe faţă, fie sub forma îndulcită de unire— 
cât mai adânc în massele compacte de români şi ruteni 
de sub coroana urmaşului sfinţilor Ştefan şi Ladislau, 
pentrucă cine era câştigat pentru papistăşism sau unire 
era ca şi pierdut pentru neamul său şi câştigat pentru 
maghiarism.

Pentru a-şi îndeplini cât mai conştiincios şi mai cu 
succes acest rol politic pe care şi-l_ luase asupră-şi, 
biserica papală avea nevoe de. fonduri cât mai mari, 
ca să impună prin fest şi bogăţie în orice privinţă şi 
tot odată să poată ademeni şi plăti pe cei ce erau dis
puşi să asculte glasul ei de sirenă. Episcopii, capitolele 
mânăstirile şi ordinele religioase au ştiut' să~ profite, ba 
au abuzat chiar, de această situaţiune, iar bărbaţii d6 
stat şi regii maghiari, totdeauna şovinişti din tălpi până 
în creştet, nu le-au precupeţit dărnicia, aşa că biserica 
papală maghiară a grămădit averi peste averi şi a ajuns 
deţinătoare de imense bogăţii.

Astfel, la sfârşitul veacului trecut, averea bisericii 
catolice din Ungaria se ridica la 108.506.954 de fiorini, 
sau ceva mai mult decât îndoitul acestei sume în lei, 
ceeace e colosal, mai ales dacă ne gândim că azi ea 
ar însemna de cel puţin zece ori mai mult.

Această avere consta din 4.636.695 jugăre de pământ 
iar restul din clădiri şi avere mobilă. De notat este că 
din totalul de 4.636.695 jugăre de pământ, 1.979.352
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de jugăre, adică 43% ‘ se află în ţinuturile locuite de 
români. Cu ce scop? Cu scopul de a strânge în chingi 
pe români şi a-i sitî să treacă la catolicism sau cel 
puţin la unire şi apoi la maghiarism.

Ca urmare a acestei perfide tactici de desnaţionalizare 
la umbra şi adăpostul bisericii catolice, unele ţinuturi ro
mâneşti au fost îngenuchiate cu desăvârşire din punct de 
vedere economic. Aşa d. p. judeţul Bihor, a cărui popu- 
laţiune stă din punct de vedere confesional astfel:38% 
ortodocşi, 9% uniţi, iar restul catolici şi alte confesi
uni şi toţi de altă naţionalitate, are pe teritoriul său, 
în Oradea-Mare, afară de episcopia ortodoxă, două 
episcopii catolice: una pur catolică şi alfca unită. Aceste 
două episcopii stăpânesc numai în acest judeţ 429.418 
cugăre de pământ, repartizat astfel: 289.719 jugăre epis- 
aopia catolică şi 139.699 jugăre episcopia unită. La 
Scestea trebuie adăogate încă 12.298 jugăre pe care le 
ctăpânia statul unguresc. Inchipuiască-şi acum oricine, 
are a putut fi starea economică a celor 39% de români 

ortodocşi din acest judeţ, când atâta întindere de pământ 
se afla în mânile duşmanilor lor şi ce mare nedreptate 
li s’ar face acestor oropsiţi de soartă fraţi ai noştri, 
dacă la expropiere nu vor fi avuţi în chip special în 
vedere. ,
- Dintre celelalte episcopii catolice şi ^unite mai au:

Episcopia catolică din Sătmar 3182 de jugăre în 
judeţul Sătmar; episcopia catolică din Timişoara 22.512 
de-jugăre în judeţele Cenad şi Timiş; mitropolia cato
lică din Alba Iulia 11.981 de jugăre în judeţul Alba 
de jos; mitropolia unită din Blaj 4.959 de jugăre în 
judeţele Alba de jos şi Târnava mică. Apoi fondul ca
tolic religionar şi cel de studiu au alte 61.330 de ju 
găre în diferite judeţe româneşti, mr mănăstirile şi or
dinele călugăreşti au şi ele întinderi destul de mari de 
pământ de regulă tot numai printre români şi în deo
sebi priritre cei ortodocşi.

#
* *

Faţă cu averea bisericii catolice şi unite, averea ce
lorlalte confesiuni eterodoxe este cu mult mai mică, 
dar totuş destul de însemnată, dacă o compărăm cu a 
bisericii ortodoxe, care aproape că nu există.

Reformaţii au 12.177 de jugăre, luteranii 3664, plus 
29.158 de jugăre ale universităţii săseşti, iar unitarii 
954 de jugăre. Clădirile şi averea mobiliară a acestor 
confesiuni nu sunt evaluate de autor.

** *
Cu averea imensă pe care au avut-o biserica papis- 

taşă şi cea unită şi cu ajutoarele băneşti şi de tot felul 
pe care ele le-au primit din destul dela curte, dela 
guvern, dela nobili şi dela toate soiurile de instituţi- 
uni maghiare, ele (bisericile) au căutat să atragă la 
maghiarism pe românii ortodocşi.

Să ascultăm însăşi cuvintele autorului:
«E în afară de orice îndoială, că, pe lângă rafi- 

neria în atitudini a „ catolicismului,w banul sau 
averea lor a fost un instrument de seamă prin 
care s’a ajuns la pătrunderea şi consolidarea prin
tre noi a legii papii dela Roma.

Cu favoruri pământeşti au fost ademeniţi, 
nainte de asta cu mai bine de 200 de ani, Ata- 
nas ie şi ceata sa. Prin averi au fost legaţi de 
Jeg ea im f  aratului* uniţii din Ardeal şi cei dela 
Oradea Mare. Şt iarăş, prin mijloace materiale 
s'a lăţit „shisma românească44 printre noi şi 
mai ales în părţile ungurene-bihorene şi bănăţene.

Patronii acestei acţiuni de distrugerea unităţii 
sufleteşti a neamului nostru au fost mulţi. Cei 
mai de seamă erau împăraţii austrieci şi regi apos

tolici ai Ungariei, cari-i îmbrăcau — când n’aveau 
încotro — pe uniţi în porfira şi visonul averilor 
rupte din corpul ţării. Tot ei începeau să scu
ture de timpuriu, prin Banat, unde nu pătrundea 
«unirea», încă din jumătatea întâi a veacului XVIII 
pungile cu aur ale vistieriei ţării, spre a-i ade
meni pe preoţii români ortodocşi, cari aveau ne
norocirea de a nu fi «prieteni Chezarului» şi de 
a sta sub ascultarea ierarhică streină a sârbilor.

Dar după împăraţii Austriei se mai ridicară şi 
alţi „patroni" mai mici, pentru a încuraja şi sus
ţinea acţiunea „unionistă" cu mijloace materiale. 
Erau: episcopii, capitulele şi mănăstirile latine; 
erau moşiile erariale sau ale statului; erau mai 
departe: fondul religionar catolic, fondul instrucţi
unii catolice şi — într’un alt înţeles: poliţial — 
erau şi organele administrative-politice tot atâţia 
„patroni" improvizaţi în serviciul desbinării noas
tre religioase.44 (pag. 37).

S

Diferiţii patroni întreţineau bisericile unite cu toate 
cele de trebuinţă: zidiâu biserici şi îngrijiau de ele, plă- 
tiau pe preoţi, le dau pământ, zidiau şi întreţineau 
şcoli confesionale, etc. Prea puţine parohii unite n’aveau 
patroni: Astfel eparhia unită a Oradiei Mari avea, în 
1909, 168 de parohii din care numai 65 nu aveau patroni, 
iar a Lugojului avea, în 1900 patronate toate parohiile 
sale din Banat, în număr de 69, şi numai cele 94 din 
Ardeal, unde patronatul nu s’a întins, nu aveau patroni.

In asemenea condiţiuni numărul parohiilor unite a 
sporit, deşi, spre neţărmurita dezolare a patronilor, nu 
în raport direct cu mărimea sacrificiilor făcute de ei.

Pe când biserica unită avea de toate din belşug şi 
era bine văzută de cei puternici, biserica ortodoxă era 
săracă şi dispreţuita, şi prigonită, cum zice autorul:

«Noi (ortodocşii) ne-am întreţinut bisericile şi 
clerul din sudoarea feţii noastre, iar dânşii (uniţii) 
din mila altora, risipită pe ei din belşug, pe când 
ochii clerului nostru se stingeau de sărăcie şi de 
truda braţelor».

___«Bisericile catedrale mai &les, dar multe şi
din cele parohiale, ale uniţilor, au fost ridicate 
din vistieria publică a ţării şi din subvenţii dela 
streini (catolici), iar bisericile noastre, toate dea- 
rândul, au fost ridicate din avutul şi truda nea
mului nostru de popor iobag. De abia din când 
în când, peste câte o parohie ortodoxă română, 
săracă de tot, se pogora câte o milă „împărătească,, 
de câte o sută de florini, dar şi acea sumă din 
casseta particulară a împăratului.

Ba şi mai mult, braţe brute de «shismatici» 
ortodocşi, cari eram noi, au ridicat şi biserici 
unite, chiar şi latine, pe vremea, feudalismului», 
(pag. 44—45),

Pentru ilustrarea acestei din urmă afirmaţiuni autorul 
citează următorul pasagiu din articolul unui preot unit 
(St. Tăşedan) din revista teologica unită „Cultura Creş
tină" (din 1915):

«In 1732 s’a hotărât ridicarea catedralei romano- 
catolice din Oradea. Materialul l-au adus din păr
ţile Vaşcăului (pe unde nu era în vremuri picior 
de „catolici" români, ci numai iobagi români or
todocşi (nota autorului). Singur scrisorile din arhi- 
vul comitatului pot spune, câţi români schingiuiţi, 
câte vieţi de om au deplâns zidirea catedralei nu
mite. Să porţi piatra din Vaşcău în Oradea, ani 
dearândul, între lovituri de sbiciuri, dacă boii îţi 
stau în mijlocul drumului, ori dacă unul ori altul 
s’a răsturnat de ^oboseală, ori chiar a şi pierit; 
să fii aruncat în temniţă, dacă n’ai sosit la ter

i
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menul fixat de „jupânul işpan", toate sunt lucruri 
ce numai bucurie... nu produc*.

„Aşa— adaogă mai departe autorul— au ridi
cat ortodocşii catedrale latine şi unite chiar, ca 
cea dela Beiuş, din mijlocul domeniului unit, pla
sat într’o mare de ortodocşiu (pag. 45}?

Ceeace afirmă preotul unit Tăşedan şi autorul lucrării 
de care ne ocupăm despre felul cum tratau catolicii şi 
uniţii altă dată pe românii ortodocşi, a afirmat-o pen
tru timpul de faţă dl. Dr. Const. Manca, într’o. broşură
— cu caracter politic— întitulată „Democraţie denatu
rată* (Bucureşti 1922) din care autorul nostru citează 
următorul pasaj:

„Epigonii materialişti ai unioniştilor de odini
oară n’au altă preocupare decât ca sub masca 
naţionalismului să facă cel mai urgisit prozelitism.

Cei mai încarnaţi şi mai agresivi din ei sunt 
în eparhia Lugojului, de unde am eu date abun
dente, că au ruinat, înainte cu 20—30 de ani, 
sate întregi. S’a început o vânătoare după acei 
plugari, ale căror averi erau peste valoarea lor 
reală încărcate. Răscumpărau câte o pretenţiune 
a debitorului şi-i scoteau averea la licitaţie. De 
obiceiu, banca lor cumpăra averea şi după aceea 
o ofertau iarăş fostului proprietar, însă cu con
diţia, dacă trece la unire. Acestea nu sunt simple 
afirmări, ci fapte şi adevăruri curate, pe care ori
când le pot dovedi. O anchetă în satele depose
date de această maffia va confirma tot ceeace am

%

susţinut şi susţin eu; dar va mai constata şi alte 
erori".

j »

Faptele denunţate aci sunt de o gravitate excepţio
nală şi e păcat, că nu s’a făcut o anchetă oficială, ca 
să se vadă, dacă corespund în totul sau numai în parte
adevărului.

Oricum ar sta lucrul cu aceste afirmări, care fiind 
de natură politică, trebuie primite cu rezervă, autorul 
lucrării, despre care facem darea de seamă, aduce şi 
alte dovezi, ca să arate, că „moşiile catolice, prin felul 
lor de chivernisire neîndurată, au fost şi mai sunt şi 
azi, în România întregită, un prilej de durere pentru 
poporaţiunea română ortodoxă, pe al căreea teritor se 
află ele".

Prima dovadă este un caz mai vechiu, petrecut acum 
170—200 de ani şi citat tot după preotul unit, Tăşe
dan. Iată-1:

mCâţiva prunci şi fecioraşi păziau vitele pe o 
vale, în jurul Vaşcăului. Ca să-şi mai alunge cel 
urît, ei aruncau cu pietri după peştii argintii din 
vălcioara ce desparte câmpul de pădurea episco
pului latin din Oradea. Urîndu-li-se cu jocul acesta, 
au luat la ţăl copacii din pădure. Unul dintre 
fecioraşi, nebăgând în seamă, că gornicul stă la 
pândă, scoate praştia din sân, pune în ea o pia
tră şi sbârr ! Apoi, când a întâlnit ţălul, se bate 
în piept, ce puşcaş bun este el. Vătămătura coa- 
jei arăta preciziunea loviturii. Dar preciziunea 
aceasta i-a stat tătână-su înţr’o vacă, iar feciora- 
şuiui în răbdarea alor 25 de vergele", (pag. 47).

Cazul s’a repetat, cu mai multă sălbătăcie, în vara 
anului 1921.

„Administratorul aceluiaş domeniu, un strein, 
a împuşcat vaca unui ortodox, pentru că intrase 
în opritura domeniului latin. Sărmana vacă, cum 
n’a fost şi ea de o „confesiune" privilegiată! Iar 
bietul ţăran cu paguba a fost legat fedeleş de coada 
calului administratorului domenial, care, încălecat 
l-a târît până la Beiuş. După câteva zile, omul 
zdrobit şi-a dat şi sufletul, după ce pierdu şi vaca.

0

Dar administratorul îşi urmează meseria „după 
vechiul tipic", ca satrap în părţile Beliului,în ceiăla 
domeniu latin şi când bieţii oameni îi cer lemne, 
le răspunde:

N’am lemne. Dnceţi-vă să vă dea lemne Ro- 
mânia-mare ! “ (pag. 47—48)

Pe acest al doilea domeniu episcopal catolic, unde 
conduce administratorul mutat dela Vaşcău, merg lu
crurile tot ca pe cel dintâi, căci iată cum sună o plân
gere a locuitorilor de pe el.

„Comuna Groş, din plasa Beliu, peste una mie 
de sufiete, trăim în cea mai mare mizerie la poa
lele codrului, care şi azi e proprietatea episcopa
tului romano-catolic din Ofadia-Mare.

Noi nu avem pâne pe masă, pentrucă puţinul 
pământ ce-1 avem e neproductiv, pietros şi nu 
avem nici un izvor de câştig. Suntem nevoiţi a 
ne părăsi familiile şi a merge sute de Kilometri 
la lucru cu mâna, spre a-i susţinea. Unicul izvor 
de existenţă ce am putea avea, ar fi să ni se dea 
lemnele picate de pe codru pe preţ maximal, spre 
a putea face comerţ cu ele. Iar lemnele şi în a- 
nul curent (1922), fără a fi avizată comuna, dacă 
voieşte .să le cumpere ori nu, încredinţatul epis
copului, d-1 Ferencsik Odon, din Beliu, le-a vân
dut unui ungur, care nici nu ştie vorbi în limba 
statului, fostangajat la căile ferate Arad-Cenad, în
gara Bocsig-Beliu.

La acela a vândut toate lemnele picate de pe 
codru din hotarul comunei noastre, de pe un te
ritoriu de aproape 4000 jugăre cadrastale.

Aceluia e permis a face comerţ cu lemnele de 
pe codru nostru, pe când nouă n u !

Dacă cerem noi lemne, ni se răspunde, că :
„Nu dăm la voi lemne, — poronceşte România- 

mareu.
Insă, ca să le dea toate ţa un ungur,' nu-i po

runceşte România-Mare, ci episcopatul romano-
câtolic din Oradia-Mare.

Iar noi să pierim în sărăcie, muncind din greu 
în pustiele de prin hotarele comunelor Râpsig, Boc- 
sig şi Ineu, din judeţul Arad, la depărtare de 12
—20 kilometri de comună, asigurându-ne exis
tenţa, pe când unicul mod de câştig ni se ia şi 
se dă la streini.

Până când va dura starea aceasta atât de grea 
pentru noi?" (pag. 49).

Iată la ce servesc şi cum sunt adminstrate averiie 
bisericii catolice şi unite.

** *
Dacă urmărim acum expunerea autorului asupra fe

lului cum sunt împărţite averile catolice şi unite pe
judeţe, observăm:

„ca un nou argument, negativ, despre caracte
rul negativ al acestor nevoi faţă de ortodocşi, 
următorul fenomen: Prin judeţele româneşti cu 
mai reduse contingente de români şi cu majori
tăţi etnice maghiare) precum şi în acele judeţe 
minoritare româneşti, în care latinii au superio
ritate numerică — va să zică pe unde distrugerea 
românismului se făcea prin factorii politici — lip
sesc aproape cu desăvârşire averile militante ale 
bisericii catolice. Ele nu aveau sens să fie plasate 
pe acolo pe unde nu aveau de îndeplinit misiunea 
lor specială, de asaltare.

Prin acele comitate găsim cele mai reduse :e- 
ritorii de averi catolice şi unite. Astfel: în Mureş- 
Turda sunt 100 de jugăre, în Odorhei 80, în Trei- 
Scaune 181 şi în Ciuc 16, în total abia 437 de
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jugăre în mâinile latinilor şi nimic în ale bise
ricii unite, care — dacă este biserică naţională 
românească — avea înalte rosturi de îndeplinit în 
acele părţi înstreinate pentru noi.

Lucrul stă însă tocmai din contră, că papis- 
mul — şi cu dânsul şi biserica unită ardeleană— 
a  promovat în mare măsură desnaţionalizarea 
românilor de printre ungurii Ardealului nostru, 
(pag. 54—55).

Aceste constatări îndreptăţesc pe autor să încheie 
astfel partea din studiul său privitor la averea bisericii 
catolice şi a celei unite:

„Credem, că nu rătăcim susţinând, prin probele 
statistice de mai sus, că papismul de ambele ri
turi — latin şi românesc — a lucrat la distrugerea 
noastră religioasă şi etnică nu numai prin pute
rile sale spirituale şi prin puterea politică şi ad
ministrativă a statului unguresc, ci şi prin felul în 
care Catolicismul, sprijinit de stat, şi-a plasat mo
şiile sale militante, mai ales pe pământul româ
nesc şi cu predilecţie printre românii ortodocşi. 
Ia r opera aceasta de distrugere, îndreptată în cea 
mai mare parte împotriva noastră, sta. mult aju
tată şi de sărăcia noastră, a ortodocşilor, pururea 
călcaţi în picioare în fostul stat maghiar, dar şi 
prin ataşarea uniţilor cu trup şi suflet, la pa- 
pism, uitându-şi uneori cu desăvârşire de legă
turile frăţeşti de sânge şi de datoriile ce urmau 
din aceste legături“> (pag. 55).

< *
* #

Pe când biserica papală şi cea unită au atâtea a- 
veri şi le întrebuinţează cum am văzut, biserica orto- 
docsă a românilor ardeleni, bănăţeni şi din părţile un- 
gurene are, în total 1002 (citiţi bine: o m ie două) 
jugăre de pământ, repartizat astfel: Mitropolia din Sibiu 
158 jugăre, cea din Arad 268 şi cea din Caransebeş 75, 
plus 500 jugăre avere mănăstirească, în judeţul Timiş.

„Evident deci — zice autorul— că, în loc de a 
fi fost înzestrată această biserică din partea puter
nicilor politici ai zilei, ea a fost persecutată în 
veacurile trecute de papismul cotropitor. Nu i-s’a 
dat posibilitatea de a-şi câştiga măcar o situaţia 
materială, care să-i înlesnească afirmarea religioase 
morală. Din contră, ea a fost despoiată şi de ceea 
ce a avut, de către catolici şi protestanţi. Mai 
apoi a tost despoiată de avuturile sale, bisericeşti 
şi mănăstireşti, în fovorul „unirii“, în veacul XVIII, 
spre a fi cu desăvârşire aservită în veacul XIX, 
sistemului politic maghijarriar dela fraţiii de sânge 
şi de o credinţă de peste Carpaţi (din principate) 
nu ne era îngăduit să primim ajutoare bisericeşti. 
Aşa am pierdut şi moşia Merişanilor, dăruite mi
tropoliei ardelene de principele Constantin Brân-
coveanu.

In aceste puţine cuvinte se rezumă, sub raportul 
material, trista tragedie a bisericii, noastre orto- 
docse române", (pag. 58).

Cu adevărat tragedie şi încă din cele mai sfâşietoare!
* .* #

Pentru a se învedera şi mai bine jalnica tragedie a 
românilor ortodocşi de peste Carpaţi, să mai spicuim 
câteva ţifre şi constatări din restul lucrării.
■. Catolicii din întreaga Ungarie erau în 1910 în nu
măr de 9.010.305 de suflete, reprezentând 49,5°l0 din 
totalitatea locuitorilor şi posedau ei singuri 88°J0 din 
totalul pământului tuturor confesiunilor la un loc, sau 
câte un jugăr pentru şease suflete.

Uniţii erau în număr de aproape 1.900.000 de su
flete, reprezentând i0,9°/° din populaţia ţării şi posedau

0,5°/o din totalul pământul tuturor confesiunilor, sau 
câte un jugăr pentru 7 suflete.

E de notat că dintre uniţi, românii find mai nume
roşi şi anume 1.133.512 suflete, iar rutenii abia trecând 
de 500.000, românilor le revine 5,«5%> *ar rutenilor l°/0
din întinderea de pământ de mai sus.

Catolicii cu uniţii la un loc, deşi' reprezentau numai
59.<S%din procentul confesional, stăpâniau totuşi 97,5% 
din pământ.

Protestanţii la un loc numărau în acelaş an 3.984.040 
de suflete, reprezentând 22,3°/Q din procentul confe
sional şi stăpâniau 1,4% din pământ. Repartiţia lui între 
ei este însă foarte arbitrară, _căci: 

unitarilor cari de abi# în 1910 erau 74.245, repre
zentând 0,4°/o procente confesionale, dar sunt toţi de 
naţionalitate maghiară, le venea câte un jugăr pentru 
78 de suflete ;

reformaţilor, în număr de 2.603.381 de suflete, re
prezentând 14,4% procente confesionale, pentrucă sunt 
tot unguri, le venia câte un jugăr pentru 89 de suflete 
pe când luteranilor, în număr de 1.306.384 de suflete, 
sau 7,^% procente confesionale, la venia câte un ju 
găr pentru 325 de suflete. In fine:

Ortodocşii numărau 2.339.979 de suflete, reprezentau 
13,1°!o procente confesionale şi stăpâneau V %  din, 
pământ, ceea ce ar fi venit câte un jugăr la îlo  suflete, 
dar... ţinând seama că sârbii, deşi numai "454.431 de 
suflete, stăpâniau 19.189 de jugăre, ceea ce făcea să 
le revină câte un jugăr la 24 de suflete, românii, în 
număr de 1.798.669 stăpâniau numai 1002 jugăre, ceea 
ce face să revină un jugăr pentru 1777 de suflete, 
(pag. 59—63).

Ce dovedesc aceste cifre în graiul lor exact şi 
infailibil? se întreabă autorul:

„Ele dau dovada, cum papism ul de ambele
rituri— latin şi român, mai ales — ca un credin- 
dincios asociat politic al Habsburgilor şi al ma
ghiarismului, a fost înzestrat princiar, cu toate 
mijloacele materiale, pentru a prospera în sine şi 
pentru a cuceri, mai întâi bisericeşie şi apoi 
şi politiceşte, pe celelalte confesiuni.

Din ţitrele arătate se desprinde cea mai cum
plită nedreptate medievală) ce a cunoscut-o vreo
dată lumea şi nedreptatea aceasta îşi aşteaptă 
acum o nivelare din partea statului român —  

Nivelarea aceasta i-o cerem, nu numai pentru 
motivul că este o necesitate politică de stat de a 
se crea un echilibru firesc între celelalte confe
siuni şi catolicism, ci şi din alte motive. în pri
mul loc, statul român este dator să facă dreptate 
tuturor confesiunilor cetăţenilor săi.

Dai, mai presus de toate, statul român trebuie 
să tindă într’acolo, ca împotriva papismului, — 
care este şi un factor politic subversiv în 
raport cu interesul de existenţă al statului 
rom ân— să-şi creeze asociaţi pe celelalte confe
siuni, care toate au avut de suferit, îndelungat 
şi amar, din partea catolicismului papal.

între aceşti asociaţi, cari n'au tendinţe centri
fugale, pentru că n’au legături jurisdicţionale în 
afară de ţară, locul prim îl ocupă biserica or
todoxă română, care a suferit mai mult şi a 
^ost şi este cea mai săracă.

Fără această dreptate ce cerem pentru toate 
confesiunile şi în special pentru a noastră bise
rică, va însemna foarte puţin desrobirea politică 
numai, dacă robia economico-religioasă^ creată 
de papism şi în folosul lui şi al maghiarilor, 
va rămânea şi pe mai departe! (pag. 63-64).
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Iată' atâtea concluziuni de o însemnătate capitală pe 
care autorul le trage în mod foarte logic din ţifrele ce a 
cules! Cine ar putea zice că lucrurile nu stau aşa cum 
le prezintă domnia, sa şi că statul român nu e dator 
să .înfăptuiască dreptatea cerută de cei ce au suferit de 
veacuri şi sufer încă?

** *
într’un lung capitol, întitulat: „înzestrarea uniţilor 

români. Din păcatele lor vechi şi nouă*, autorul arată 
cum a primit biserica unită donaţiuni, subvenţiuni şi 
ajutoare de tot felul, chiar de îndată după unire şi 
până în zilele noastre şi cum toate înlesnirile făcute ei 
de curtea imperială şi de guvernul unguresc n’au avut 
alt scop decât maghiarizarea românilor, iar biserica 
unită a venit într’ajutorul acestei tendinţe.

Vom cita numai câteva exemple.
Cu toată bogăţia în care a înnotat biserica unită 

„ianalfabetismul cel mai cras în întreaga fostă ţară 
ungurească stăpânia tocmai la uniţii româniH (pa- - 
gina 71).

Statistica a 4ovedit-o şi o confirmă chiar un scriitor 
ungur, Kovacs Alajos, că „dintre greco-catolici sau 
uniţi 13,4 °/0 riau putut rezista maghiarizării, pe când 
dintre ortodocşi de abia să se fi maghiarizat 1,4 
„ iar în slujba maghiarizării a stat, atât la uniţii ro
mâni cât şi la cei ruteni, clerul lor, pe toată linia*, 
(pag. 72).

Ce atitudine au prelaţii uniţi faţă de statul român o 
arată cazul episcopului de Lugoj, Traian Frenţiu, tre
cut acum la Oradea Mare, care a cerut oficial, cu 
adresă înaintată Ministerului Cultelor, ca să-l plătească 
cu salar de 300.000 de lei anual* pentru că această 
sumă ar corespunde cu cele 61.000 mărci de aur, cS 
primea înainte de războiu dela statul ungar. „în caz 
contrar—adaogă textual vlăclicul român—voi fi silit să 
cer din Roma copie autentică despre obligamentul gu
vernului (unguresc), luat asupra sa în 1853; dar atunci 
nu mă voiu îndestuli cu un salar de 300.000 de lei, 
ci pe cale procesuală îmi voiu căuta dreptul asigurat 
în punctul IV ai bulei. Noi, prin bula de înfiinţare a 
diecezei, avem un contract cu statul şi statul român 
prin tratatul de pace a luat asupra sa sarcina acestui 
contract".

Tot prin aceeaş adresă, acelaş Vlădică cerea 10.000 
de lei pentru o maşină de scris şi 75.000 de lei pen
tru ornate preoţeşti şi diaconeşti pe seama catedralei 
(pag. 77-78).

Acelaş Prea-Sfinţit a tratat după aceea— fără ştirea 
şi învoirea guvernului român — cu guvernul maghiar 
din Buda-Pesta şi a publicat un interview în ziarele 
ungureşti, în care spune că şcolile unite sunt numai 
unite, nu şi româneşti.

Tot Prea Sfinţiei Sale personal se datoreşte înfiinţa
rea ziarului catolic «Albina» din Bucureşti, (care critică 
fără rezerve biserica şi clerul nostru ortodox). Şi e in
teresant şi merită să fie reţinut prilejul cu care şi mo
tivul pentru care a fost înfiinţat acel ziar: episcopul 
catolic Glattfelder din Cenad, (care n’a vrut să facă 
Te-Deum de ziua Regelui nostru şi a aţâţat după aceea 
împotriva legii agrare, pentiu care a fost silit să plece 
din ţară în vremea din urmă), fiind criticat de unele 
ziare şi negăsindu-se nici un ziar să-i ia apărarea, P. 
S. Sa Vlădica unit, a înfiinţat «Albina», pe care o con
duce un canonic (pag. 80-81).

Sunt şi alte dovezi de provocare a ortodoxiei din 
partea aceluiaş înalt prelat şi de lipsă de patriotism a 
episcopilor catolici de pe pământul românesc, cum şi 
de atitudine neromânească a bisericii unite, în coprin- 
sul acelui bogat capitol dar a-le aminti numai, şi ar

însemna să lungim prea mult articolul de faţă. Cine 
ţine să le cunoască, să-şi procure lucrarea şi s’o ci
tească.

* *

în încheiere, autorul ne mai făgădueşte încă o lu
crare, în care va examina situaţia bisericii unite sub 
raportul eclesiastie şi cultural românesc, precum şi 
din punctul de vedere al finanţelor statului român şi 
după ce rezumă în puţine cuvinte rolul dizolvant pe 
care l-a avut catolicismul faţă de românii ortodocşi de 
peste Carpaţi şi continuă a-1 avea în statul român, 
cere ca statul român:

1. Să desfiinţeze, prin Constituţie, patronatul;
2. Să reguleze, fără amânare, chestiunea averilor 

comune cu biserica catolică din Ungaria de azi;
3. Să reclame aceeaş ingerinţă în administrarea ave

rilor comune catolice, ce fusese asigurată statului un
gar şi chiar să chivernisiască acele averi;

4. Să se îngrijiască fără amânare de facerea unui 
recensământ pe confesiuni al cetăţenilor săi, şi ca acest 
recensământ să formeze baza şi cheia după care să se 
împărţiască confesiunilor singuratice subvenţiunile dela 
Stat;

5. Să pună o stavilă, bine fixată, în calea invaziunii 
clerului catolic, care se refugiază la noi din alte ţări, 
dar mai ales a invaziunii capitalelor şi a ordurilor şi 
congregaţiunilor catolice;

0. Să se constituie un fond religionar al bisericii 
ortodoxe române; şi

7. Odată cu nivelarea privilegiilor catolicilor noştri 
să urmeze o înzestrare şi a celorlalte confesiuni (pag. 
86-93).

*# *
A

Precum se vede din această expunere, coprinsul lu
crării este toarte bogat şi extrem de interesant pentru 
orice cetăţean român. Tratarea este sistematică şi so
lidă, stilul corect şi vioiu. Autorul stăpâneşte chestiu
nea până în cele mai mici amănunte ale ei. Ţinta sa 
este, să dea un tablou cât mai exact de starea mate
rială, trecută şi actuală, a bisericilor transcarpatine, să 
descrie rolul ce l-au îndeplinit până acum, factorii de 
care au fost influenţate, şi atitudinea pe care au avut-o 
unele faţă de altele, pentru ca din cunoaşterea ade
văratei stări de lucruri din’trecut, să se poată stator
nici pe viitor cadrul în care să se mişce, linia de pur
tare ce trebuie să urmeze fiecare, pentru ca fiecare să 
poată fi de cel mai mare folos sufletesc atât fiilor lor 
cât şi obştii statului român.

Termenii câte odată aspri, cuvintele tari, critica ne
îmblânzită îşi au explicaţiunea în suferinţele şi ne
dreptăţile seculare pe care biserica ortodoxă, al cărei 
fiu este autorul, le-a îndurat mai ales din partea bise
ricii catolice şi ele, scoţând mai bine în relief gândul şi 
simţimintele autorului şi dând colorit mai viu expu
nerii, vor contribui în mai mare măsură la clarificarea 
situaţiei.

Les bons comptes font Ies bons amis, zice o maximă 
franţuzească.

Din acest punct de vedere privită, lucrarea «Omului 
bisericii* sunt încredinţat, că va aduce numai bine tu
turor bisericilor creştine din coprinsul hotarelor Româ
niei, pentru că autorul ei cere să se facă dreptate 
tuturor, să înceteze privilegiile unora şi umilirea al
tora, să fie toţi deopotrivă înaintea oamenilor, cum 
suntem deopotrivă înaintea lui Dumnezeu, prin Iisus 
Christos.

1. MIHĂLCESCU.
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Adevărul bisericesc. — Martie 1921, Piteşti. După 

o întrerupere de 6 Vi ani, această cunoscută revistă 

bisericească din Piteşti iese din nou la lumină. Ne 

bucurăm ca de un vechiu cunoscut pe care nu l-am

văzut de mult. Dar vazându-1, am cugetat: Bine, apari 

tu, că ţi-e dor de viaţă... Dar vorba e: ai ceva de 

spus ? Că de apărut, nu-ţi trebuie de cât b&ni. Dar

sa spui ceva de seamă, nu numai sa megreşti ceva
V

hârtie, asta e mai greu.

Şi mărturisim că am deschis revista cu neîncredere, 

fiindcă ştim că lucruri de seamă nu se scriu multe.

Cuvintele prin care redacţia scoate îndreptăţirea nouai 

eşiri la lumină, nu ne-au spus mult. Ne-am zis: eh! 

se pot spune multe vorbe pentru a aprecia chemarea 

unei reviste, precum rostul culturii, dorul de progres, 

etc. Temeiul este: să vedem cum duci toate astea la 

împlinire ? ^

Dar abea am început a citi art. Părintelui P. Vinti-

lescu: în  chestiunea' ro iu lu i social şi pregătirii 

clerului şi ne-am simţit învioraţi. Nu e un articol de 

mîntuială, nici înşirare de vorbe cu banalităţi ştiute de 

1000 de ani, cum se scriu multe articole, ci o compu-

In art. Un meşter crucer: Muşat diaconul, Părintele 

Protoiereu Duminică Ionescu porneşte lucrarea, foarte
*

interesantă, de a culege date despre bunii credincioşi, 

preoţi sau mireni, care, până mai acum 100 de ani, 

lucrau foarte frumoase cruci în piatră sau lemn. Trei 

clişee, reproduse în art., dovedesc că avem a face cu 

lucrări de toată frumuseţa, răspândite în mare număr 

prin Argeş şi Vâlcea. Prin schiturile din acele ţinuturi 

se lucrau astfel de cruci, şi unul din meşteri a fost 

Muşat diaconul, despre viaţa căruia păcat că nu se 

pot afla date. Ce dovadă despre umilinţa slujitorilor 

Domnului de. atunci î Ajungeau atât de meşteri în 

munca lor, şi totuşi treceau neştiuţi prin lume, de 

nu-ţi poate povesti nimenea nimic despre ei!

Ce tace aici Păr. D. Ionescu, e un început care tre

buie dus mai departe. Sf. Sa desgroapă un trecut 

scump. Poate că vom afla mai mult. Ii mulţămim şi 

de atâta, fiindcă ne-a procurat clipe de înălţare. Dar 

să ne mai dea şi altele.

In art. Politica şi Clerul, Păr. At. Păunescu arată că, 

în toate religiunile, clerul a avut mare rol în întărirea 

naţională, fiind tocmai acel care a cuprins comunitatea

nere foarte bine gândita, bine argumentată şi bine 

întărită cu arătări din autori şi legi bisericeşti. Cine îl 

va citi, a folosit ceva. Problema culturii clerului şi a 

activităţii lui e foarte bine pusă, în toate privinţele. 

Atât de limpede vede Părintile Vintilescu, că numai 

eultura poate aduce servicii Bisericii şi poate încărca 

de cinste şi izbânda slujba ei ! Arată că aşa a fost în 

trecut şi aşa de acum înainte, Preoţilor le trebuie 

şcoală, să înveţe bine într’însa şi să se cultive şi după 

ce ies de acolo.

De aci se vede ce strâmbă era concepţiunea despre 

cultura din şcoalele bisericeşti a fostului, ministru de 

culte d. S. Mehedinţi, care, -prin reforma sa din 1919

naţionala într’un mănunchiu bine închegat. Oamenii se 

simţeau solidari în jurul religiunii cultivate de preoţi. 

Lucrul acesta s’a simţit mai cu seamă la Evrei, unde 

clerul era expresiunea cea mai vie a vieţii naţionale şi, 

prin practica lor, poporul era ţinut neîncetat în con

ştiinţa că ei sunt un neam cu comoara lor sufletească 

proprie. Aşa se face că acest popor există până azi şi 

„va exista atâta timp cât va exista clasa lui clericală,

ca susţinătoare a legii cu sancţiune divina".

Aici trebuie să precizăm că preoţia evreiască a pierit, 

iar poporul tot a continuat. Dar aceasta nu răstoarnă 

spusele Părintelui Păunescu, pentrucă îndată s’a alcătuit 

altă preoţie, cea a rabinilor, care trăieşte şi azi, aşa că

scădea într’un chip neînţeles treapta de învăţătură a 

preotului. Şi s’a găsit un parlament (cel din 1918, la 

Iaşi) care să voteze această lege, şi oameni care s’o 

ridice în slavă! Câtă dovadă de lipsa simţului critic

în viaţa publică a României, unde găseşti oameni care 

vorbesc pe apucate şi la întâmplare, fără a şti ce vor

besc !

Aşa şi cu acea trâmbiţată lege, care ar fi dus cul

tura, mai bine zis incultura preotului, cu totul aiurea 

de unde ne cheamă Părintele Vintilescu.

tot chemare de preoţi îndeplineşte, chiar daca nu este 

cea rânduită deadreptul dela Dumnezeu.

De aici, Păr. Păunescu trece pentru a arăta că, în 

ţara noastră, trebuie să se poarte cea mai mare grijă 

de cler, să fie cât mai bine situat şi instruit, fiindcă, 

fără aceasta, se slăbeşte însăşi trăinicia ţării.

Urmează cronica bisericească: internă, despre con

gresul delegaţilor clerului în Februarie trecut, şi despre 

noul buget cu leturile clerului; externă, despre chestiunea

mănăstirilor închinate, care, parţial, iar se ridica la noi, 

Părintele Atanasie Păunescu polemizează, cu toată prin averile Patriarhiei din Ierusalim în Basarabia. Dreptul

dreptatea, în art. Atitudini duşmănoase cu revista In- Patriarhiei, zice Adevărul bisericesc, este susţinut de

Anglia,\ pe când odată Rusia îşi lua această chemare. 

Atitudinea articolului este protivnică recunoaşterii

văţătorul român, în care se aduc atacuri învăţămân

tului religios din şcoalele noastre. E o boală care 

continuă la unii învăţători, dar căreia nu i-a pus încă drepturilor călugărilor din Răsărit asupra unor mănăstiri

nimenea mâna în chică până actim. Trebuie răfuită dela noi. Chestiunea însă nu se mai pune cum s’a pus

odată această atitudine şi trebuie făcută o discuţiune pe vremea lui Cuza. Mai întâi, Basarabia n’a intrat sub

adâncă, pentru a ruina cu totul pretenţiunile acelor

învăţători şi a le arăta tot golul cuvintelor lor. Din

partea noastră, am tace-o bucuros, că ni s’a şi cerut

de Lamura, cu părere de rău însă, nu găsim nici 

odată timpul de a o face.

regimul secularizării, fiindcă nu era supusă Statului 

românesc. Deci, pentru a refuza Patriarhiei ce cere ea, 

ar trebui o nouă secularizare. Aceasta însă nu e de 

dorit, pentrucă 1. nu mai este primejdia din vremea 

lui Cuza... chestiunea are acum o mică proporţiune;

i
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' 2. există un punct de vedere mare şi duios de care 

trebuie să ţinem seamă noi, ca preoţi şi ortodocşi. 

Trebuie să fim adânc mâhniţi; când vedem loviturile
^  •

nemăsurat de grele, care au copleşit pe fraţii noştri de

aceiaşi credinţă în Rusia şi în Răsărit. Dacă putem să-i 

ajutăm, trebuie s’o f&cem.

Patriarhia din Ierusalim, cu locurile Sfântului Mormânt, 

unde părinţii noştri se duceau şi se închinau şise făceau 

hagii şi unde acum catolicii dau năvală să răpească 

drepturile ortodocşilor, trebuie să ne fie scumpă tuturor 

şi trebuie să sărim pentru scăparea ei, că doar e a 

npastră, a credinţei noastre ortodoxe şi slava ei e slava 

Sfintei noastre Biserici ortodoxe.

Dacă este aşa, nu trebuie să cârtim pentru cele câteva 

moşii sau mănăstiri pe care le mai are în Basarabia, 

ci să căutăm noi înşine mijloacele de a o ajuta. Aşa 

au făcut marii noştri voevozi din trecut şi au purces 

dela acest fapt foarte firesc al solidarităţii de credinţă. 

Dacă de aici s’a ajuns la abuz, aceasta nu răstoarnă 

de loc datoria de a ajuta pe fraţii noştri. Ce? poftiţi 

să vie catolicii sâ ocupe toate şi să rămâie Biserica 

ortodoxă ruşinată? Ce? voiţi să coricepeţi religiunea 

numai până la graniţele poporului meu, în chip evreiesc,

şi mai încolo nimic ? Acesta e un nou păganism, fraţilor, 

Hristos n’a cugetat aşa şi nu pentru asemenea concep- 

ţiuni a venit.

Dacă Anglia susţine Patriarhia Ierusalimului, mulţămiţi 

Dumnezeu că o face, fiindcă e îmboldită la aceasta nu 

de o atitudine protivnică nouă, ci de faptul că ea spri- 

iină toate drepturile Bisericii ortodoxe în Răsărit. Aici 

este mâna Primatului Angliei, care şi-a câştigat mari 

merite, prin apărarea Bisericii ortodoxe împotriva Tur

cilor. De n’ar fi acum Anglia, catolicismul ar fi mult 

mai aprig în Răsărit. Puteri ca Anglia şi legăturile orto

doxe cu Biserica anglicană îi mai moaie curajul. De 

fapt, Anglia este azi singura putere cu care noi luptăm 

în Răsărit împotriva catolicilor. Bine că a scos-o Dum

nezeu în cale ! Sora noastră Francia urmează în Răsărit 

alte interese. Acolo ea sprijină pe catolici.

Odată era Rusia, care ajuta toate scaunele însem

nate ale ortodoxiei în r Răsărit. Cu ce mulţămire citeam 

eu că propaganda catolică era înfrântă de puterea ac

ţiunii ortodoxe susţinută de Rusia!

Dacă acum Rusia nu mai funcţionează, bietele scaune 

să rămâie aşa, în prada catolicismului ?

A ! n u ! nu se poate I Şi nu e de admis ca o Bise

rică vie, cum trebuie să ne silim a fi, să se dezinte

reseze de aceste chestiuni. Azi, când suntem cea mai 

numeroasă Biserică ortodoxă în acţiune, ar trebui să 

fim noi în rolul Rusiei şi să avem o politică externă 

religioasă de ocrotire a ortodocşilor. Aceasta aduce 

cinste ţării. De aceia pe mine mă doare când văd 

chestiunile acestea privite dintr’un punct de vedere în

gust, ca acum 60 de ani.
De sigur că scriitorul dela Adevărul bicericesc nu

s’a gândit la toate acestea, când a scris. Nu mă îndoiesc 

că şi el va zice tot aşa, când va privi întregul câmp 

al chestiunii,

Din Universul literar dela 1 Maiu 1921, Adevărul
%

bis. reproduce' art. despre 'G iulgiul Mântuitorului. 

care s’ar fi găsit în Turin. încheierea este* că în adevăr 

giulgiul dela Turin este însuşi acel în care a fost înfă

şurat Mântuitorul mort. Adevărul bis., reproducând 

acestea fără nici un comentariu, ci numai cu titlul că 

art. din Universul e interesant, pare că primeşte părerea 

că avem aface cu însuşi * giulgiul Mântuitorului. Sunt 

însă greutăţi ca să poată fi primită. Am citit art. şi noi 

în Orizontul din 5 Ianuarie 1922 şi am vorbit despre 

el în această revistă din Ianuarie anul trecut pag. 318. 

Ne-am arătat însă îndoielile chiar de atunci.

In reproducerea părerilor d-lui Goga din Lamura 

despre Problema religioasă la noi, nu ştim cine greşeşte 

într’o exprimare care dă alt înţeles decât cel voit de

autor. Zice (p. 36) că noastră a împrumutat

mentalitatea ei ideilor revoluţionare franceze. Cum adică: 

Noi am împrumutat-o ei, ori ea nouă ?

Ştim bine că autorul se gândeşte la aceasta din urmâ. 
Dar iată ce înseamnă dacă scrii pocit limba românească...

Să fi scris chiar d. Goga aşa ? Nu ne vine a crede 
Credem mai de grabă că au pocit-o cei dela Lamura 
în reproducerea lor, după care a luat Adevărul bis. 
Avem să controlăm şi să ne încredinţăm.

Ca ideie d. Goga are dreptate şi e bine că se inte
resează, de chestiune şi după ce nu mai este ministru

In recensia despre cartea Părintelui T. Popescu Iisus 
vă cheamă, Păr. Vintilescu scrie cuvinte de caldă apre
ciere pentru ea. Scoate la iveală marile ei merite şi 
apără, munca parohului dela Cuibu-cu-barză de multe 
din atacurile care i s’au adus.

Dar aceasta nu ajunge. Când faci recensie, vezi totuî: 
şi cele bune şi cele rele. Pe lângă foarte multe lucruri 
bune însă, Păr. T. Popescu are şi rele, care trebuiau 
scoase la ivială. II împacă pe Păr. Vintilescu vorba că 
prin răstignirea pe cruce Dumnezeu s’a pedepsit pe 
sine însuşi (pag. 9), pentrucă Tatăl şi cu Fiul sunt 
una?* Atunci însemnează că şi Tatăl s’a răstignit. Ş: 
de aici s’ar înşirui o mulţime de lucruri imposibile 
pentru dogmatica creştinească. Numai să mă apuc eu 
să le depăn, şi ar vedea Păr. Vintilescu unde ajungem...

La pag. 48, Păr. Popescu atacă viaţa în singurătate 
ca nepotrivită cu evanghelia. Un recensent poate trece 
peste o asemenea ideie, care nu se poate primi în Bi
serica cea cu sfinţi trăiţi în pustie şi cu prooroci ca 
Ilie şi Elisei ?

Nu mai vorbesc despre limba cu scăzăminte mana- 
lageşti şi cu citarea Bibliei în graiuri dogite de aramă 
spartă. Toate lucrurile bune ale Părintelui Popescu ar 
fi şi mai bune, dacă ar lipsi asemenea scăzăminte. Dar 
un rencensent trebuie să le spuie.

Recensiunea lui Dominic despre cartea Părintelui 
Partenie Boerul Drăguşin, e frumos scrisă. E din cărţile 
care ar trebui citite de preoţi, findcă ei trebuie sâ-ş: 
croiască o bună limbă românească, şi Păr. Partenie e 
meşter a scrie o astfel de limbă.

In genere, revista Adevărul bisericesc, se înfăţişează 
bine şi nădăjduim s’o vedem înfăţişându-se şi mai bine 
în numerele care vor urma, după cum şi redacţia fagă- 
dueşte. Ne pare bine că o putere oprită în loc s’a scul*: 
din nou. Ii urăm spor la lucru şi roadă deplină.

Arhim» SCRIBAN,
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1. Catolicii ne ameninţă în ţară la noi. La 

Paştele catolic, nunţiul papal pentru România, Monseg- 

niorul Marmaggi, a ţinut în biserica Sfântul Iosif din 

Bucureşti, în faţa Majest&ţii Sale Regelui, o predică în 

care a insultat şi ameninţat biserica ortodoxă, pentru 

că s’a opus ca să se recunoască prin constituţie ace

leaşi drepturi şi bisericii papistaşe. Când ziarele au 

publicat această ştire, Monsegniorul s’a grăbit s’odes- 

mintă. Sunt însă persoane care au fost de faţă când 

Escelenţa sa a vorbit de pe amvon, uitându-şi de locul 

unde se află. Acestea nu mai pot fi desminţite. Este de 

dorit, în însuş interesul bunei convieţuiri a catolicilor

cu noi in această ţară eminamente ordotoxă, ca repre- 

zentantul d ip lo m a tic  al scaunului papal să fie mai 

diplomat
** #

2. Catolicii şi bolşevicii. Mai anii trecuţi presa 

catolică din lumea întreagă trâmbiţa ne mai pomenitul 

succes ce ar fi avut biserica papală faţă cu bolşevicii. 

Nici mai mult nici mai puţin, bolşevicii hotărîseră să 

catolicizeze, fie şi cu forţa, dacă nu s’ar fi putut prin 

convingere, toată suflarea rusească. Acum aceeaş presă 

e plină de proteste că furia antireligioasă a bolşe

vismului nu e îndreptată numai împotriva bisericii 

ortodoxe şi a căpeteniilor ei, ci se deslănţuie şi împo

triva clerului catolic. Executarea prelaţilor catolici But- 

kievici şi Cepliac a stârnit revolta întregei lumi catolice. 

S’au făcut interpelări în diferite parlamente, miniştrii de 

externe au trebuit să ia atitudine faţă de sălbătăcia 

bolşevică, s’a intervenit pe cale diplomatică la Mos

cova, dar toate au fost în zadar. Bolşevicii nu vor să 

audă de amestecul din afară in treburile lor diririăun- 

tru. Ca o slabă mângâiere, s’a emis ideea ca papa 

să canonizeze, adică să treacă în numărul sfinţilor, pe
m '

subalternii săi trimişi fără voia lor pe lumea cealaltă. 

Pentru patriarhul Tichon, care stă închis de luni de 

zile şi-şi aşteaptă sfârşitul silnic dintr’o zi într’alta, ca 

şi pentru atâţia şi atâţia episcopi, preoţi, călugări şi 

simpli credincioşi de credinţa ortodoxă, cari şi-au găsit 

şi-şi găsesc zilnic moartea de glonţul sau ştreangul 

bolşevicilor, nu intervine nimeni şi cei rămaşi după ei 

nu se pot mângâia cel puţin cu numărarea printre 

sfinţi a acestor mucenici, mulţi fără de voie, pentrucă 

în biserica ortodoxă nu este datina ca să se facă sfinţi 

cu una cu două.
*  ** *

3. Iarăş cato lic ii şi bolşevicii. De oarece în pro* 

cesul din Petrograd al prelaţilor catolici s’a constatat, 

că ei au lucrat potrivit ordinelor şi instrucţiunilor pri

mite dela Vatican, se agită ideea ca să fie judecat şi 

osândit, bine înţeles în lipsă, însuş papa, ca autor moral 

şi complice la delictele pentru care au fost executaţi 

Budkievici şi Cepliak. Aducând la îndeplinire această

idee, bolşevicii speră, că vor Izbuti să compromită în 

ochii lucratorimii catolice autoritatea spirituală a papii.
* -

* *
4. Demisia unui episcop ungur. Sulyok, epis

copul ungur reformat din Oradea Mare şi-a dat demi

sia, pentrucă, din cauza şovinismului maghiar de care 

a dat dovadă încă de acum doi ani dela alegerea sa, 

guvernul nu l-a propus Majestăţii Sale Regelui spre 

confirmare. Să sperăm că în locul lui va fi ales un 

cleric mai puţin şovinist şi mai bun cetăţean al României.
*

* *

5. Vizite neplăcute. Predicatorii baptişti Gill, pro

fesor în Lausanne (Elveţia) şi doctorul Rusbrooke din 

Londra au sosit în Arad, ca să cerceteze pe coreligio

narii lor baptişti şi să vadă întru cât sunt adevărate 

plângerile lor, că sunt prigoniţi de Statul român. Doc

torul Rusbrooke a şi declarat unor reprezentanţi ai 

presei, că a constatat că baptiştii sunt persecutaţi în

Romania şi nu înţelege de ce, căci ei nu fac nici o pro- 

pagandă subversivă. Nu ştim să fi fost prigonit vreun 

baptist pentru credinţa lui, ştim însă că cei mai mulţi 

baptişti din Ardeal sunt unguri şi cum ungurii din 

România sunt foarte sovinişti, ori care ar fi confe 

siunea căreea aparţin, se poate ca vre unii dintre ei 

să fi fost urmăriţi pentru delicte politice şi să fi protes

tat că sunt prigoniţi pentru convingerile lor religioase. 

Autorităţile noastre trebuie să explice musafirilor streini,

cari vin să facă control în casă ia noi, cum stau 
lucrurile.

* * *

6. D in isprăvile lu i G lattfelder.—Fostul episcop 

papistaş din Temişoara, Glattfelder sau Gyula Piispo, 

cum îi plăcea să se numiască pe ungureşte, nu se 

astâmpără nici acum după ce a fost alungat din ţara 

noastră şi s’a aşezat la Buda-Pesta. Din capitala ţării 

ungureşti, el a trimis ungurilor catolici din diecesa Te- 

mişoarei o pastorală, în care spune între altele: «Ştiu, 

iubiţii mei, cât suferiţi acolo, dar nu desnădăjduiţi, căci 

avem mângâierea să credem, că domnia pumnului şi a 

întunerecului nu va putea să dăinuiască în vecii vecilor. 

Această mângâere mi-a înseninat, şi mie clipele ce le 

am petrecut în mijlocul furiei asupritorilor mei....» Ca 

încheiere dă sfatul să nu se arate nimănui scrisoarea, 

ci să se păstreze în inimi. Ştia, vicleanul, că ceeace 

face nu este îngăduit. Stăpânul căruia slujeşte acest 

vlădică ungur, papa dela Roma, îşi are reprezentantul 

său diplomatic la noi în ţară, pe Monsegniorul Mar

maggi. Se cade ca guvernul nostru să atragă, prin 

nuhţiu, luarea aminte a scaunului roman asupra pur

tării ciracului său din Buda-Pesta şi să-i ceară să ia

măsuri împotriva lui.

* * *
7. Autocefalia bisericii ukrainiene. Un congres 

bisericesc, ţinut de curând în Kiev, a proclamat des
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părţirea bisericii ortodoxe ucrainiene de biserica orto

doxă ruseaacă cu centrul în Moscova. Ca orice bi

serică autocefală, ea va păstra şi mai departe unitatea 

dogmatică atât cu biserica rusească cât şi cu toate cele

lalte biserici ortodoxe. Cu acest prilej a fost înfrântă 

şi dorinţa Vaticanului, susţinută de episcopul unit 

Szeptijeki, din Lemberg, ca biserica ucrairiiană să treacă 

la unire cu biserica Romei.

** *

8. Papa strânge şurupul. Se ştie că ortodocşii de 

pretutindeni cari au făcut legătură cu papa, adică aşa 

numiţii uniţi, au fost ademeniţi de emisarii catolici să 

treacă la unire, fagăduindu-li-se, pe lângă foloase ma

teriale, şi respectarea neatinsă a întregei fiinţe a orto

doxiei, afară de cele patru puncte dogmatice. Făgădu- 

ielile se uită însă cu trecerea vremii şi scaunul papal 

caută să înlocuiască treptat, treptat, ce mai au bieţii 

uniţi din ortodoxie cu credinţe, obiceiuri şi practici 

catolice, pentru ca uniţii să ajungă curat catolici. Aşa, 

acum de curând s’a scris că delegatul papii în Galiţia 

orientală a declarat, că, în viitor, nu se vor hirotoni 

preoţi căsătoriţi pentru uniţii polonezi şi ruteni. Până 

acum se hirotoniau, la polonezi şi ruteni, ca şi la ro

mânii uniţi, atât tineri căsătoriţi cât şi necăsătoriţi. De 

acum papa vrea ca şi clerul unit să fie numai celiba

tar, cam e cel catolic. Dagă le convine uniţilor ca în- 

suş clerul să fie piatră de scandal din punctul de ve

dere al vieţii familiale, să le fie de bine!

* *

9. Vremuri grele şi pentru papisfaşi în Rusia. 

Se pare că guvernul sovietelor încearcă cu tot dina

dinsul să nimicească orice credinţă religioasă de pe

întinsul pământului peste care se întinde puterea sa.
t

Până de curând, biserica şi clerul papistaş erau mai la 

adăpost de prigonirile, care se deslănţuiau cu furie deo

sebită împotriva ortodocşilor. Acum însă le-a venit rân

dul şi papistaşilor. După uciderea, întemniţarea şi ex

pulzarea câtorva episcopi şi preoţi, vine ştirea, că, în 

Moscova, au fost trimise înaintea Tribunalului revo

luţionar, şi treisprezece călugăriţe. Numărul e nefast şi 

poate însemna prevestire rea de tot pentru catolicii din 

Rusia.
** *

10. Tot din Rusia. Din Varşovia se comunică cum că 

în Rusia ar fi încarceraţi şi torturaţi 2000 de preoţi şi 

episcopi ortodocşi şi 3000 de preoţi ai altor eonfesiuni 

şi secte.

1. MIHĂLCESCU.

Ş T I R I

Conferenfe bisericeşti ţinute.—Vineri, 25 Martie 

treout, Arhim . Scriban a ţinut o conferenţă lucrătorilor 

dela fabrica Gib (foasta Op pier) din Bucureşti, vorbind 

despre Biblie.

La 26 Martie, a vorbit lucrătorilor dela fabrioa de tutun

Belvedere despre Patimile Domnului,

La 29 Martie, la şcoala Clemenţa, a vorbit funcţio

narilor comerciali despre Misionarii creştini.

Joi, la 26 Aprilie, a vorbit lucrătorilor dela Atelierele 

Nord ale C. F. R., despre Răspunderea vieţii.

Sâmbătă, la 28 Aprilie, a vorbit la Fundaţiuuea Carol 

din Bucureşti pentru Institutul cultural românesc, despre 

Apropierea Bisericilor după răsbou

* * *

întâia şedinţă a Institutului biblic. — Institutul
biblio a început a lucra. Şi-a ţinut oea dintâi şedinţă la 

22 Martie trecut, sub prezidenţa Prea Sfinţitului Episcof 

Nicodem, la Internatul teologic din Bucureşti, când a pro* 

cedat la împărţirea lucrărilor.
*

* ♦

Despre Biserica rusească. —  Revista engleză 

Outlook, în nr. său din 21 Martie 1923, într'un art. întreg, 

aduce o mulţime de amănunte despre cele petreoute în 

Biserica rusească în vremea din urmă. Astfel citim :

La 19 Ian. 1918 Patriarhul Tihon a osândit sovietismul.

La 28 Fevr. a îndemnat la împotrivire faţă de soviete.

Au urmat 1414 astfel de împotriviri, în urma îndem

nului lui.

Şi episcopii ruşi refugiaţi au ţinut la Carlovăţ în Serbia 

un sinod împotriva sovietelor, sub prezidenţa arhiepiscopului

Antonie Hrapoviţkii.

In urma poruncii sovietelor, de a li se preda vasele 

scumpe bisericeşti, mulţi preoţi nevoind să le dea, au urmat 

judecăţi. 54 de persoane au fost osîndite: 11 ia moarte şi 

împuşcate îndată; 3 la 5 ani de închisoare; 13 la 3; 10 

la 1. Cei judeoaţi au fost preoţi şi mireni. Cei împuşoaţi

numai preoţi.

Sovietiştii spun că o parte din cler s’a mişcat atunci 

împotriva Patriarhului, pentrucă împotrivirea lui a făcut p« 

preoţi să se opuie şi au fost împuşcaţi. Arhiepiscopul Aga- 

tanghel al Iaroslavului însă, oare se află acum în Apus, a 

tăgăduit aceasta la 18 Iunie 1922,
#

# #

Adunarea genarală a Societăţii ortodoxe. —
La sfârşitul lui Iunie a. o., se va ţine în Galaţi adunarea 

generală a Societăţii ortodoxe.

♦« *
*

C ă r ţ i p o ş ta le  ortodoxe.— Prin vrednicia şi hărnicia 

Părintelui V. Runceanu dela biserica Sf. Vineri-Herasca 

din Bucureşti, se găsesc aoum oărţi poştale ilustrate, înfă

ţişând pe d. Hr. Domnul Hristos, Maica Domnului, Sf. 

Nicolae şi Cuv. Paraschiva. La fiecare, este scris în faţă ţâ 

troparul Şfântului sau alte cuvinte de învăţătură. îndemnăa 

pe toţi preoţii să se folosească de ele şi să le împrăştie

printre credinoioşi.

Păr. Runceanu duce prin aoeasta o muncă de toată lauda 

şi care merită sprijinită în toate chipurile. Noi dorim s’o 

vedem crescând şi să avem toate sărbătorile puse în oărţi 

poştale. Prin aoeasta, va putea fi învăţat şi celce nu ştie 

carte.
*

* *
Munca pentru unirea B isericilor.—Cea mai mare 

mişcare pentru apropierea şi unirea Bisericilor o duc# a&
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aşa numita World Conference on Faith and Order 

(Conferenţa mondială pentru credinţă şi organizare). Până 

acum, a avut numai întruniri pregătitoare. Marea adunare 

hotărâtoare se va ţineă însă numaî în Mai 1925. Intr’adins

s’a pus termen lung, pentruoa să se poată luera în toate
i

laturile şi să fie atunoi totul pregătit.

Cine doreşte să se puie la ourent ou pregătirea, n’are 

deoât să oeară tipăriturile acestei organizări. Ele se trimet 

gratis, oricui face cerere, în limba pe care o doreşte, Bine 

inţeles, n’au să fie în româneşte, dar se găsesc în franţu

zeşte, nemţeşte şi alte limbi de mare circulaţiune. Cererile 

s& se îndrepte oătre secretarul Robert S . Gardiner, oraşul 

Gardiner Mâine, Water Street 174, Statele-Unite din 

America de nord.
*

* , #
Examenele • dc primire, absolvire, particulare

şi inteyrala Ia teologice.—In şedinţa

sa dela 28 Aprilie o,, Consiliul permanent a luat urmă

toarele hotărâri cu privire la examenele de orice fel la 

seminarul© teologice:

1. Examenele de admitere în seminarii se vor acorda numai 
pentru clasele I şi V-a.

2. Examenele particulare se vor acorda numai pentru cursul 

inferior şi în limita locurilor disponibile.

3. Examenele particulare se vor admite numai seminariştilor, 
cari au fost nevoiţi să întrerupă anul şcolar şi numai pentru clasa 
întreruptă, nu însă şi pentru clasa VUI-a.

Prin excepţie se vor acorda examene particulare şi semina
riştilor cu vârsta de peste 20 ani, cu media de cel puţin 6 50 în 

clasa precedentă. Acestora li se va putea acordă favoarea de a 

da două clase într’un an, însă numai pentru o singură dată în 
cursul seminariaî.

Afară de această excepţie, toate examenele de admitere, dife

renţă şi particuare se vor acorda, numai pentru sesiunea de 
toamnă.

4. Examene particulare pentru ci. VIII nu se admit în nici
un caz.

Poşta Redacţiei
Părintelui îo&n ionescu, Mărăcirieni, Buzău. 

Părerea stinţiei tale cu privire la ineficacitatea învăţă
mântului religios în şcoalele noastre de toate gradele 
este foarte dreaptă. Am auzit pe mulţi pronunţându-se 
la fel şi cred că ori cine cunoaşte mai de aproape sta
rea învăţământului religios la noi nu poate avea o pă
rere mai bună. Tot astfel şi părerea ca învăţământul 
religios să porniască dela Mântuitorul Hristos mi se 
pare dreaptă şi iarăş şi aceasta s’a susţinut şi de alţii. 
In deosebi a propus-o P. S. Vartolomei în primul con
gres al profesorilor de religie, ţinut în Bucureşti, înainte 
de războiu. Aceasta nu însemnează că părerile sfinţiei 
tale pierd ceva din valoarea lor şi că nu sunt de 
actualitate. Dimpotrivă, cred că e momentul bine venit, 
fiindcă e vorba de reorganizarea învăţământului în ge
nere pe noi temelii. Pentru traducerea în fapt a fru
moaselor sfinţiei tale intenţii şi în deosebi pentru pre
gătirea terenului, prin studierea în amănunte a chestiei 
pe baza bibliografiei indicate de mine, socotesc că cea 
mai nimerită procedare e ca Sfinţia ta însuţi să faci un 
scurt, dar miezos apel către preoţii profesori, arătând 
cele ce te râcâe pe suflet. Apelul va fi publicat în re
vista Biserica Ortodoxă Română şi în urma răspunsu
rilor ce vei primi şi a atitudinii ce vor lua preoţii pro
fesori, vom vedea ce mai e de făcut.

Părintelui L Disccnescu, Pucioase, Dâmbo-
v iţa .— Scrisoarea Sfinţiei tale a sosit după ce se 
împărţise litera articolului „Odihna de seara" al P. S. 
Teofil, aşa că dacă am fi voit să-l scoatem în broşură, 
urma să se culeagă din nou. Aceasta ar fi costat mult 
şi cum şi hârtia e foarte scumpă, preţul de vânzare al 
broşurei ar fi fost cam ridicat, aşa că din aGeastă cauză 
ar fi fost, probabil, puţin cerut.

Ne pare dar foarte rău, că n’am putut împlini do
rinţa Sfiinţiei tale, care e şi a noastră a celor din co
mitetul redactor al revistei. In tot cazul dorinţa ce ai 
exprimat şi ajutorul ce te-ai oferit să dai pentru tipă
rire îţi fac cinste, pentru că însemnează că porţi grijă 
de formarea sufletească a turmei cuvântătoare ce con
duci. Planul ce propui pentru desvoltarea gustului de 
cititor în popor e foarte bun şi-l poţi pune în aplicare 
începând cu alte broşuri religioase şi continuând cu 
lucrările ce indici şi cu altele. La treabă dat!

%* *

Unui preot dela periferia capitalei.—„întrebarea 
n’are supărare14, zice o vorbă bătrânească. De ce m’aş 
supăra dar că mă întrebi, când mai ales mă întrebi 
să răspund la chestiuni ce-ţi frământă sufletul şi când 
răspunsul nu e numai pentru Sfinţia ta personal, ci e 
şi pentru fiii duhovniceşti ai Sfinţiei tale. Nu^se cădea 
nici să te ruşinezi de neştiinţa Sfinţiei tale şi^să-fi tăi- 
nueşti numele, căci iată că nici eu, în ale cărui cu- 
noştiinţe ţi-ai pus aşa de mari nădejdi, nu cunosc un 
răspuns mulţămitor la întrebarea ce-mi pu i: „Pentru 
ce pomenile se fac la trei, noua şi patruzeci de xile? 
Răspunsul obicinuit la întrebarea aceasta e următorul: 
Toate pomenile se fac pentru uşurarea sufletului răpo
satului, pe lângă care cea de trei zile se mai face în 
amintirea învierii cei de a treia zi a Mântuitorului, cea 
de a noua zi în nădejdea ca sufletul mortului să fie 
ajutat de cele nouă cete îngereşti şi primit într’una din 
ele(?), iar de patruzeci de zile în amintirea înălţării 
Domnului la cer şi,pentru ca şi sufletul răposatului să 
meargă în cer. Se mai face şi la un an dela ziua 
morţii, ca amintire a zisei înţeleptului Solomon: „Mai 
bună este ziua morţii decât a naşterii".

Acest răspuns îl vei găsi d. p. în Liturgica lui Le- 
bedev, tradusă de economul N. Filip şi în Noţiuni 
liturgice sau explicare pe scurt a serviciului divin a 
bisericii ortodoxe răsăritene de Preotul Ioan Ştetan Po- 
pescu, Iaşi 1922.

Pe mine unul, acest răspuns nu mă mulţumeşte, căci 
motivarea dată pentru fiecare termen la care se face 
pomana e cât se poate de şubredă. îmi aduc aminte, 
că am citit şi alte răspunsuri tot aşa de puţin mulţu
mitoare, pe care mă dispensez să le caut prin cărţi şi 
să ţi-le expun. O singură dată, de mult şi nu mai ştiu 
unde, am citit o descriere, care, mi-a părut foarte-foarte 
nimerită, a noimei pentru care pomenirile se~ fac la a-
numite termene, dar__  n’o mai ţin minte. Mi s’a mai
prezentat de câteva ori prilejul să mă gândesc la ea şi 
am căutat-o într’o mulţime de cărţi, în care bănuiam 
că ar putea fi, dar n’am mai dat peste ea. Dacă în
tâmplarea va fac** s’o găsesc, voiu da-o publicităţii fie 
în coloanele acestei reviste, fie în altă revistă bise
ricească.

Dacă în scrisoare, care ̂  s’a rătăcit, au mai fost şi 
alte întrebări pe care le-am uitat, te rog, repetă-le, căci, 
poate, vor fi de aşa fel ca să-ţi dau răspuns mai mul
ţămitor, iar cine citeşte aceste rânduri şi ştie un răs
puns mai potrivit la întrebarea Sfinţiei tale, e rugat 
să-l comunici

1. MIHĂLCESCU
*

* *

i
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U D E I I  ÎN S T A T U L  ROMf lM

Înclinarea fără mult calcul a politicii ebreilor şi-a împrăştiat poporul prin toate părţile impe-

când de partea Asiriei sau Babiloniei când de 

partea Egiptului a fost fatală pentru viaţa de 

stat a „poporului alesuy pentrucă a avut ca urmare 

desfiinţarea celor două regate în care erau îm

părţiţi politiceşte „fiii lui Israelte şi ducerea în 

robie a populaţiunii.

Regatul de nord, numit Israel, a încetat mai 

de vreme (722) şi populaţiunea lui a fost dusă 

captivă în Asiria, iar regatul de sud, numit Iuda, 

a încetat ceva mai târziu (589) şi populaţia lui 

a fost dusă în robie în Babilon.

După ce stăpânirea Asiei dela Tigru şi până la 

Marea Mediterană trecu din mâna babilonienilor 

într’a perşilor (536), cum trecuse mai nainte 

dintr’a asirienilor într’a babilonienilor (606), ebreii 

captivi căpătară, în două rânduri, dela regii 

persani, învoirea formală de a se întoarce în ţara 

lor. Numai o parte din ei însă şi numai cei din 

triburile Iuda şi Veniamin, cari erau robi în Babi

lonia, s’au mai întors în ţară, pe când ceilalţi 

din restul de zece triburi, cari fuseseră deportaţi 

în Asiria, au rămas aproape toţi prin locurile 

de exil, unde unii şi*au păstrat naţionalitatea şi 

credinţa, organizându-se mai târziu în comunităţi, 

iar alţii s’au amestecat cu învingătorii şi au 

pierit ca neam.

Poporul ebreu sau israelit dinainte de captivi

tate e reprezentat dar după captivitate numai de 

urmaşii triburilor Iuda şi Veniamin, de aceea, 

dela această dată încoaci, el nu mai poartă 

numele de ebreu, ci de iudeu, iar membrilor lui 

nu le mai zicem ebrei, ci iudei.

Soarta poporului iudeu a fost aspră după 

întoarcerea din robia babilonică. De indepen

denţă politică deplină nu s’a mai bucurat el 

niciodată după aceea. De sub stăpânirea perşilor 

a trecut sub a lui Alexandru cel Mare, apoi sub 

a urmaşilor acestuia la domnia peste Siria şi în 

cele din urmă sub stăpânirea romanilor, cari, la 

anul 70 d. Chr. le-au desfiinţat cu totul statul

riului.

Cunoaşterea vieţii iudeilor în împrăştiere sau 

în diaspora, cum se mai numeşte cu un cuvânt 

grecesc, adică a felului lor de organizare şi de 

traiu în mijlocul celorlalte neamuri din afară de 

Palestina şi în deosebi din imperiul roman este 

de o deosebită importanţă pentru noi creştinii 

în deobşte, din două puncte de vedere:

1) pentru că iudeii, fără voia lor, au pregătit 

şi uşurat calea pentru propoveduirea şi răspân

direa creştinismului în lumea păgână. Credinţa 

lor într’un singur Dumnezeu, care contrasta aşa 

de mult cu politeismul păgân, a ajuns încetul cu 

încetul să se facă cunoscută în mijlocul tuturor 

popoarelor păgâne, ba chiar să atragă şi câştige 

pe mulţi din sânul lor. Când apostolii şi misio

narii creştini au început să predice lumii pe 

unicul Dumnezeu adevărat, predica lor a prins 

mai uşor din cauză că păgânii erau oare cum 

pregătiţi pentru înţelegerea şi primirea ei prin 

credinţa iudeilor, care le era cunoscută. Religiunea 

iudeilor era apoi numărată în imperiul roman 

printre religiunile îngăduite—religiones licitae — 

şi propagarea şi practicarea ei se făceau fără să 

întâmpine vre-o piedică din partea autorităţilor 

în tot întinsul imperiului roman. Creştinismul, 

fiind privit la început ca o sectă iudaică, s’a putut 

răspândi şi organiza şi el, o bună bucată de 

timp, în bună pace:

2) pentru că iudeii au fost cu ştiinţă şi voinţă 

cei mai mari duşmani ai creştinismului şi i-au 

făcut tot răul ce le-a stat ia putere. Când ei au 

văzut că învăţătura răspândită de apostoli tinde 

la desfiinţarea Legii mozaice şi în deosebi după 

sinodul apostolic, când s’a stabilit că creştinii 

nu trebuie să se taie împrejur, atunci s’au convins, 

că, în persoana apostolilor şi-a misionarilor 

creştini, n’au în faţă nişte sectanţi sau eretici 

ai credinţii mozaice, ci pe propoveduitorii unei 

religiuni cu totul nouă, care le făcea serioasă
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concurenţă. Din acea clipă înainte, ei au căutat 

să lumineze autorităţile romane asupra acestui 

punct şi să le asmuţiască asupra creştinilor, pe 

cari i-au bârfit şi ponegrit cum s’au priceput mai 

bine şi e cunoscut că în intrigă şi calomnie iudeii 

sunt meşteri iscusiţi.

Din acest îndoit punct de vedere, adică pentru 

binele fără voie şi pentru răul cu voie, pe care 

iudeii din cele dintâi veacuri ale erei creştine 

l-au făcut creştinilor şi creştinismului, se impune 

să cunoaştem starea iudeilor în diaspora şi anume 

în imperiul roman, care reprezenta pe atunci cu 

drept cuvânt toată lumea civilizată— otbis terra- 

rum — cum îl numesc adesea scriitorii vechi. Cu

noscând starea lor, organizaţia ce aveau, felul cum 

erau văzuţi de neamurile de oameni în mijlocul că

rora trăiau, şi cum s’au purtat, faţă de ele, ne vom 

da pe deplin seama de gravitatea piedicilor ce 

ei au pus în calea răspândirii Evangheliei şi 

dumnezeirea creştinismului, care iese totuş biruitor 

împotriva piedicilor de tot felul ridicate în cale-i 

din toate părţile, va străluci cu mai multă putere 

în ochii contimporanilor noştri, cari, din cauza 

indiferenţei şi a intereselor materiale, sunt în 

mare parte creştini numai cu numele.

*
* *

La răsărit de graniţele imperiului roman, în 

Mesopotamia, în Babilonia şi în Media au existat 

masse compacte de iudd, formate desigur din 

urmaşii celor duşi în robia asiriană şi babiloniană 

şi cari nu s’au mai întors în patrie când li s’a 

dat libertate. Centrele lor erau în Babilonia 

oraşele Nehardea şi Nisibi (altul decât renumitul 

centru cultural creştin de mai târziu). Pe timpul 

împăratului Claudiu, ei reuşiră să atragă la cre

dinţa lor pe membrii casei domnitoare din 

Adiabene, o localitate pe Tigru, la graniţa dintre 

imperiul roman şi regatul Părţilor. In sinagogile 

acestor colonii înfloria cunoaşterea Legii şi 

învăţaţi rabini din sânul lor au compus mai târziu 

talmudul babilonian.
#

In imperiu nu exista provincie bogată şi potri

vită pentru exercitarea negoţului în care să nu 

se afle iudei. In Asia, dela Eufrat şi până pe 

ţărmurile mărilor Caspică, Neagră şi Mediterană, 

în Europa, în Grecia, Italia, Galia sudică şi 

Spania, în Africa, în Egipt şi Maroco, pretu

tindeni se aflau colonii mai mult sau mai puţin 

numeroase de iudei,
*

Mărturii despre întinderea iudeilor în imperiu 

ne dau Faptele Apostolilor (2,9 urm.) unde se 

enumără o mulţime de ţări şi provincii din care 

veniseră la Ierusalim iudei pioşi cu prilejul sărbă

torii Cincizecimii în care s’a coborît Sfântul Duh 

asupra apostolilor. Ne dau apoi Filon Alexan

drinul (în Legatio 36) şi Iosif Flaviu (în De bello 

iudaico II, 16, 4 şi Contra Apionem II, 39). 

Ceeace spune Iosif în cuvintele: «06x louv âir't 

tvjc oîxouţxsvTj? S'/jţj.o? 6 ţxT; [xoipav Tjţistspav I'/oov =

nu e popor pe lume care să ria ibă (în sânul lui) 

connaţionali de a i noştri'''' fusese spus cu 200 de 

ani mai nainte de o sibilă iudaică în termenii: 

«Ilâaa 5s Ţaţa asO-sv Tzkrjprj? xai tzolga 0-dXaaaa =

tot păm ântul şi marea sunt pline de tineu. Un 

rescript al senatului roman, din anul 138—9 a.

Chr., pentru protejarea populaţiei iudaice, este 

adresat autorităţilor romane din: Egipt, Siria, 

Pergam, Capadocia, Partia, Sampsame, (Amisus?), 

Sparta, Sikion (în Peloponez), Delos, Samos, 

Gortina, Caria cu Mindus, Halicarnas, Cnidus, 

Cos, Rodos, Licia cu Faselis, Pamfilia cu Side, 

oraşului fenician Aradus, Cirene şi Cipru, ceea ce 

este dovadă sigură că în toate aceste ţări, pro

vincii, insule şi oraşe mai însemnate, fără a 

pomeni de cele mai puţin însemnate şi de cele 

ce se subînţeleg în fiecare ţară, provincie şi 

insulă, se aflau locuitorii iudei. Strabo, pe timpul 

lui Sulla, scrie memorabila frază: „Ei? iccxoav

Tid/av ffrq îuapeXTjXuftei, xai xotcov odx pq.duoa 

supcîv rotxoojjLSVTj? 85 06 'TcapaSsSsxtat xoozo zb 

<puXov [17]$' ârct.xpa'csî'cat O'Jt’aotoO = deja au pătruns 

în toate oraşele şi nu e uşor de găsit loc pe lume 

cate să nu fi prim it acest neam de oameni şi sâ 

nu fie stăpânit de f/“, (la Iosif Flaviu, Antichităţi, 

XIV, 7, 2). Nu mai puţin elocvente sunt cuvin

tele lui Seneca, păstrate de Augustin (de Civitate 

Dei VI, 11): „Ctim interim usque eo scelera- 

tissimae gentis consuetudo convaluit, ut per omnes 

jam  terras recepta s it; victi victoribus leges dede-

run t—intre acestea aşa de mult a prins felul de

viaţă al celui mai criminal popor, că e deja

primit de toate ţările; învinşii au dat dar legi

învingătorilor4*. ')
Cel mai mare număr de iudei era în Siria, ca

ţara cea mai apropiată de Palestina şi în care

se aflau multe oraşe comerciale. In deosebi în

Antiohia era o puternică colonie iudaică, in mij

1) Ad. Harnack, Mission und Ausbreitung des Christentums in 
den ersten drei Iahrhunderten, voi. I, nota 2 a capitolului I.
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locul căreea încep Barnaba şi Paul cu mult 

succes predica cuvântului Evangheliei, iar despre 

Damasc, Iosif Flaviu spune odată că au fost 

măcelăriţi, în războiul iudaic descris de el,

10.000, ') iar altă dată 18.000 de iudei. *) Tot 

Iosif zice: «T6 Moofouov ţevoc; tzo'ko jjlsv xaza icâaav

sunt localităţi în care coloniile iudaice au ajuns 

la mare înflorire. Filo evaluiază la un milion 

numărul total al iudeilor cari locuiau în Egipt 

pe vremea sa, ceea ce tace cam a şaptea parte 

din populaţia întregei ţări. Singură Alexandria 

avea cam 200.000 de iudei dintr’un total de

tv)v otxooţjivTjU Trapeaicapxav tot? sm/topiot?, tu),sta- 500.000 de locuitori, cu sclavi cu tot. Aceasta

tov dk Supîcf. = neamul iudeilor s’a împrăştiat însemna o cucerire a pământului în care tuseseră

mult în toată lumea prin cei ce locuesc între robi strămoşii lor.

streini, şi foarte mult în Siria Deoarece popu

laţia Siriei era pe vremea lui August de vreo 

şase milioane, iar pe vremea lui Nero de circa 

şapte milioane şi a Antiohiei (pe vremea lui 

August) de trei sute de mii de locuitori, iar din 

aceasta 12— 13°/0 erau iudei, numărul acestora 

era dar de cel puţin un milion.

După Siria vine Egiptul cu cel mai mare 

număr de musafiri iudei. Din cele mai vechi 

timpuri, fiii lui Israel au emigrat spre ţara în 

care strămoşii lor lucraseră ca robi la ridicarea 

piramidelor. Aducerea aminte de suferinţele 

indurate de înaintaşii ,lor sub stăpânirea fara

onilor n’a împiedicat niciodată pe cei mai dori

tori de îmbogăţire dintre ei să ia calea Miţrai- 

mului şi să se refugieze acolo în cazuri de pri

mejdie. O pildă strălucită de refugiere ne-o. dau 

părinţii trupeşti ai Mântuitorului, cari, ca să 

scape viaţa pruncului Iisus, se retrag în Egipt 

din faţa furiei lui Irod. Exodul iudeilor în masse 

mai mari deodată către Egipt s’a sporit în 

deosebi din timpul lui Alexandru cel Mare şi 

al urmaşilor săi din dinastia Ptolemeilor. Când 

Alexandru zidi Alexandria, pofti pe iudei, cari 

erau cunoscuţi pentru însuşirile lor negustoreşti, 

să se aşeze în noul oraş, ca să dea viaţă comer

ţului. Dupăce Alexandria ajunse cel mai mare 

centru comercial din întregul imperiu roman, 

punctul de legătură dintre răsărit şi apus, n’a 

mai fost nevoie de invitaţii, căci iudeii au năvălit 

singuri în aşa de mare număr, că Alexandria 

putea fi privită deopotrivă ca oraş iudaic şi 

grecesc. Aci se aflau cei mai mari bogătaşi iudei 

şi-a înflorit aceea cultură specifică, ieşită din 

amestecul spiritului grecesc cu cel iudaic, cultură 

care a produs Septuaginta şi pe Filo. Nu numai 

în jurul Alexandriei, adică în Deltă, ci până 

departe în Egiptul de sus se afla numeroasă 

populaţie iudaică. Leontopol, Licopol, Elefantina

1) De bello judaico II, 30, 2.
2) Idem VII, 8, 7.

Oraşul, care, după Alexandria, avea cel mai 

mare număr de iudei este Roma.

îmbulzeala lor către Cetatea eternă începe de 

când armatele romane au prins să-şi îndeşiască 

expediţiunile în ţinuturile Asiei vecine cu Palestina 

şi să-şi îndrepte privirile şi spre Ierusalim. Din 

cartea I-a Macabeilor (8, 17—32 şi 12, 1—4) 

aflăm de solii iudaice la Roma. A treia din ele, 

cea de sub conducerea lui Simon Macabeul, a 

fost alungată din Roma, în anul 140/139, din 

cauză că se apucase să facă prozelitism. înainte 

de anul 62 a. Chr. se constată, că iudeii din 

Roma trimit o însemnată colectă de bani la 

Ierusalim, ceeace însemnează, că atunci există 

în Roma o comunitate iudaică bine organizată, 

care, desigur, dată de mai nainte. Când Pom- 

peius cuceri Ierusalimul (anul 63), aduse cu sine 

un mare număr de iudei, cari, după serbarea 

triumfului, fură lăsaţi liberi. Puţini din ei însă 

se mai întoarseră în patrie, cei mai mulţi răma

seră în capitală. Mai târziu, mulţi din membrii 

casei domnitoare a lui Irod, îşi petreceau cea 

mai mare parte din timp la Roma, care ajunsese 

pentru ei ,,al doilea Ierusalim4*. La fel făceau 

şi mulţi din aristocraţia civilă şi religioasă. In 

anul 59, când Cezar apără pe Flacus, adversarii 

săi adunară o aşa de mare ceată de iudei cari 

să asiste la desbaterea procesului, încât Cezar, 

care ştia că Flaccus era un mare duşman al

iudeilor, se intimidă şi-şi apără clientul cu mai 

puţin entusiasm. îndeosebi cartierul de dincolo 

de Tibru, unde erau tâbăcâriile şi industriile 

cele mai murdare şi unde locuiau numai oamenii 

cei mai săraci, era populat de numeroşi iudei, 

cari se îndeletniciau cu comerţul ambulant, în 

timp ce femeile lor umblau din loc în loc, ghi

cind în palmă sau tâlmăcind visele. Ne-o spune 

aceasta Juvenal (pela anul 100 d. Chr.) în satira 

VI (541 urm.) când descrie pe cerşetorii iudei 

de pe Via appica în aceşti termeni;
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,,.,.Părăsindu-şi culcuşul de pae şi coşul

ce veşnic duce în spate 

,Jidoavca, tremurând de mizerie, s’apro-

pie şi-ţi şopteşte’n ureche 

„Ceva din legea sfântă a lui Moise sau

îţi prezice din frunze,

„Căci orice jidoavcă e o mare proorociţă
%

trimisă din cer.

,, Aceasta-i aduce câştig de monede. Pentru

câţiva bani numai 

,,Judeul îţi vinde oricâte vise pofteşti".

Se găsesc însă negustori iudei şi în câmpul 

lui Mars şi în centrul comercial al Romei, în 

Subura. Ca negustori sau în alte chipuri, ei 

pătrund până în palatul imperial. Astfel, actorul 

Alyturus a fost un favorit al Curţii, Iosef Flaviu 

omul de casă al lui Vespasian şi al lui Titus, 

iar împărăteasa Poppaea, prozelită iudaică.

Numărul lor sporia simţitor prin cei ce veniau 

din Palestina. Astfel Iosif Flaviu spune, că, din 

8000 de iudei, cari au venit într’o delegaţiune 

la Roma, în anul 4 a. Chr. nici uriul nu s’a mai 

întors în patrie.

Cât de mulţi iudei trebuie să fi fost în Roma 

pela începutul erei creştine se vede din rela

tarea unanimă a lui Iosif, Tacit şi Suetoniu, cari 

afirmă, că Tiberiu a deportat din Roma în Sar

dinia, în anul 19 d. Chr., 4000 de iudei în stare 

de a purta armele. Ordinul a fost revocat după 

căderea lui Sejan şi iudeii s’au înmulţit şi mai 

mult, icXsovdoaavtss ao&tc; zice Dio Cassius. 

Socotind că cei 4000 de iudei în stare de-a 

purta armele, deportaţi pentru scurt timp de 

Tiberiu, au trebuit să fie numai bărbaţi între 

20—40 de ani şi că procentul celor de această 

vârstă faţă de cei de vârstă mai fragedă şi mai 

Înaintată este de 11— 15°/0, numărul iudeilor 

aflători în Roma, în anul 19 d. Chr., e de circa

30.000. Numărul lor crescând şi apucăturile lor 

puţin potrivite cu ale romanilor au făcut pe 

Claudius, în anul 49, să înnoiască decretul de 

expulzare, dar, ca şi Tiberiu, el a trebuit să 

revină în curând. Despre numărul exact al 

iudeilor din acest timp n’avem însă nici o dată 

contimporană. Războaele lui Vespasian, Titus, 

Traian şi Adrian cu iudeii n’au înmulţit, după 

cât se pare numărul lor în Roma, pentrucă au 

avut ca urmare o simţitoare împuţinare a lor 

nu numai în Palestina, ci în toate provinciile

imperiului, de unde se alimenta comunitatea din 

Roma.

Dacă dar numărul iudeilor din Egipt era cam 

de un milion, iar al celor din Siria ceva mai 

mare, dacă la aceştia adăogăm vre-o cinci sute 

de mii în Palestina, restul celor coprinşi în toate 

celelalte ţări şi provincii (Babilon, Asia Mică, 

Grecia, Italia, Galia, Spania, Africa procousulară 

etc.) trebuie să fi fost de cel puţin un milion şi 

jumătate. In totul ar fi dar vre-o patru milioane 

şi jumătate de iudei la o populaţiune de 54 de 

milioane de locuitori cât număra întreg imperiul 

roman la moartea lui August.

La numărul iudeilor adevăraţi e de adăogat 

o ţifră destul de însemnată, dar care nu se poate 

stabili nici măcar cu aproximaţie, constând din 

oameni din clasa de jos a diferitor popoare 

semite, care, în diferite localităţi, au trecut în 

massă la credinţa iudaică şi-au fost socotiţi ca 

iudei, cum şi din păgâni din sânul tuturor naţio

nalităţilor, cari de asemeni au îmbrăţişat credinţa 

în Iahve. De când însă Domiţian a oprit sub 

pedeapsă aspră prozelitismul iudaic, iar Adrian 

tăierea împrejur a păgânilor, numărul acestora 

din urmă a scăzut foarte mult.

*
* *

Dacă la ei acasă, în Palestina, iudeii aveau 

orice îndeletnicire, ba încă îndeletnicirea celor 

mai mulţi era cultura pământului şi meseriile, 

în diaspora singura lor îndeletnicire era comerţul. 

La această viaţă închinată numai afacerilor şi 

câştigului face aluzie sfântul lacob, în epistola 

sa (4,13), când zice: * Ascultaţi acum cei ce xiceţi:

„ Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare oraş şi 

vom rămâne acolo un an şi vom face negoţ şi 

vom câştiga bani, “ nu ştiţi ce va fi mâine cu viaţa 

voastră ».

Am putea zice că singura deosebire reală 

dintre iudeii din diaspora şi cei din Ţara sfântă 

era numai îndeletnicirea celor dintâi în chip 

esclusiv cu comerţul, căci încolo viaţa lor socială 

şi religioasă era la fel, de oare ce ei aveau 

grijă ca, oriunde se aşezau, să-şi formeze comu

nitatea lor aparte, care era organizată după tipul 

celor din Palestina şi le da putinţa să-şi păstreze 

neatinse toate obiceiurile strămoşeşti. Ori cât de 

mică şi de săracă ar fi fost o comunitate, ea îşi 

avea sinagoga ei, ca un simbol al legăturii indi

solubile cu iudeii din patrie şi de pretutindeni
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şi la umbra căreea Legea şi tradiţia erau obser

vate cu sfinţenie.

Unde comunităţile erau bogate şi membrii lor 

mai darnici se ridicau sinagogi măreţe, cum era 

sinagoga principală din Alexandria, care era de

0 arhitectură impunătoare şi avea un măreţ pe- 

ristil. In Roma erau douăsprezece sinagoge, cum 

rezultă din inscripţiile funerare din diferitele ci

mitire iudaice, căci iudeii au păstrat pretutindeni 

obiceiul de a înhuma cadavrele şi nu le au ars 

niciodată, cum făceau cele mai multe din po

poarele păgâne. In inscripţiile funerare se arată, 

pe lângă numele şi vârsta răposaţilor, şi ocupaţiu- 

nea ce avuseseră în viaţă şi sinagoga de care 

ţinuse. Mulţumită acestei împrejurări ştim că în 

Roma era o sinagogă a augusteilor, alta a agri- 

peilor, alta a ebreilor, etc. numite astfel pentrucă 

membrii lor constau din sclavi sau liberţi ai lui 

August ori ai lui Agripa, ori din iudei cari au 

păstrat şi departe de patria mamă limba maternă. 

Faptele Apostolilor ne vorbesc de numeroase 

sinqgoge, căci sfântul Pavel mergea din sinagogă 

în sinagogă şi în fiecare oraş unde erau iudei,
1

se adresa mai întâi acestora şi numai după aceea 

păgânilor.

Sinagogele erau focarul în jurul cărora era 

concentrată întreaga viaţă a iudeilor din diaspora. 

Strânşi în jurul sinagogelor, iudeii din fie care 

comunitate din diaspora lormau un stat în stat.

Iosif Flaviu spune şi un edict al senatului 

roman către autorităţile din Sardes confirmă, 

că iudeii au avut tribunalul lor aparte organizat 

după legile strămoşeşti pentru judecarea a ori 

ce fel de pricini dintre ei.1)

Un senatusconsult din anul 49 a. Chr. hotă

răşte, că iudeii din Efes, cari au drepturi de 

cetăţeni romani, să nu fie judecaţi de tribunalele 

comune, din cauza religiunii lor deosebite de a 

celorlalţi cetăţeni. *)

Această organizaţiune au avut-o, după toată 

probabilitatea, iudeii din Asia Mică ab antiquo şi 

când romanii şi-au întins stăpânirea asupra acestei 

părţi de lume au trebuit să respecte starea de 

drept şi de fapt pe care au găsit-o în fiinţă.

Despre Siria găsim o singură şi simplă notiţă 

tot la Iosif, în care se pomeneşte de un ap)(o>v

4) Antichităţi XIV 10,17. Schiirer, Lehrbuch der neutestamen- 
tlichen Zeitgeschichte, 626.

*) Iosif, ibidem, 19,

tcov ’looăattov, 3) ceea ce ne încredinţează că şi 

în Siria era aceeaş organizaţie.

Amănunte din destul avem despre organizaţia 

comunităţii iudaice din Alexandria. După Strabo, 

iudeii de acolo îşi aveau etnarhul lor «care cârmuia 

poporul, rostia sentinţele de drept, le aplica fi 

purta grijă de venituri şi de ordine ca guvernatorul 

unei cetăţi libere. 4) Intr’un edict al lui Claudiu 

se aminteşte, că August a îngăduit alegerea unui 

asemenea etnarh. 5) Cu toate acestea, tot în 

timpul lui August etnarhul a fost înlocuit cu un 

sfat (Ţspooaia6).

O inscripţiune din oraşul Berenice, din Cire- 

naica, din anul 13 a. Chr. spune precis, că iudeii 

formau acolo o TCoXtteofxa aparte, condusă de 

nouă arhonţi,7) iar numeroase inscripţii funerare 

din diferite comunităţi dau mărturie despre exis

tenţa arhonţilor în fiecare comunitate.8)

Alături de arhonţi se găsesc şi dp'/tauvdŢcoyo:., 

ca la iudeii palestineni. Aceştia din urmă aveau 

supravegherea serviciului divin în sinagogă, iar 

cei dintâi erau autoritatea conducătoare a comu

nităţii.
*

* *

Deşi nicăîri şi niciodată iudeii n’au fost bine 

priviţi de marea majoritate a populaţiunii în 

mijlocul căreea ei s’au stabilit şi au trăit, ci 

dimpotrivă a fost luaţi în bătaie de joc şi adesea 

chiar prigoniţi până şi de autoritatea municipală, 

cu toate acestea situaţiunea lor politică a fost 

privilegiată, căci regii şi împăraţii i-au luat sub 

protecţiunea lor — pentru ce nu se vede limpede 

din literatura vremii — şi i-au acoperit cu favoruri.

Alexandru cel Mare, când a întemeiat Alexan

dria, a destinat pentru iudei un anume cartier 

şi le-a conferit numele de macedoneni şi aceleaşi 

drepturi ca celorlalţi locuitori ai oraşului.9)

Cei dintâi seleucizi şi ptolemeii, cu prea puţine 

escepţiuni, au fost de asemeni prietenii iudeilor 

şi le au dat toate drepturile politice pretutindeni 

unde s’au aflat.

Romanii au respectat aceste drepturi câştigate. 

In deosebi în timpul lui Cezar şi al lui August s’au 

dat mai multe edicte prin care li s’au garantat

3) Idem, De bello judaico VJI, 3, 5.
4) Citat de Iosif, Antichităţi XIV, 7, 2.
5) Iosif, Antichităţi XIV, 5, 2.
6) Filo, în Flaccum & 10.
7) Vezi corpus inscriptionum graecarum şi Kraus, Roma sot- 

teranea.
8) Idem, idem.
•) Iosif, Contra Apionem. II, 4.
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practicarea nestingherită a cultului şi obiceiurilor 

lor religioase. Se spune categoric în acele de

crete, că iudeii nu trebuie împiedecaţi să-şi ţină 

sâmbetele şi sărbătorile lor, să se adune la ospe- 

ţele comune (e vorba de sigur de mâncarea 

mielului pascal), să strângă dările pentru templu 

şi să le trimită la Ierusalim, deşi aceasta în deo

sebi era rău văzută adesea chiar de autorităţi. 

Ba într’unele se prevăd şi pedepse pentru cei 

ce ar înstreina banii proveniţi din aceste dări.')

Pentrucă Talmudul opreşte pe iudei să poarte 

arme sâmbăta şi să meargă mai mult de 2000 

de coţi, au fost scutiţi cu totul de serviciul mi

litar, cum şi de obligaţiunea de a se înfăţişa 

sâmbăta ca martori înaintea instanţelor judecă

toreşti.*) Ba s’a mers aşa de departe, că, spre 

a nu li se jigni conştiinţa religioasă, li s’au plă

tit câteodată în bani de către municipalităţi pro

viziile pe care ei nu le ar fi mâncat, nefiind 

coşer, şi s’a amânat pentru altă zi înmânarea 

acestor sume, când achitarea lor avea să se facă 

într’o sâmbătă.3)

Numai în timpul lui Tiberiu, al lui Caligula 

şi al lui Claudiu, şi atunci pentru foarte scurtă 

durată, privilegiile iudeilor, îndeosebi ale celor 

din Roma, au încetat. Vespasian şi Titu nu s’au 

atins de ele nici chiar în timpul războiului iudaic. 

Mai târziu însă, când s’a văzut cât de duşmă

noşi erau faţă de stat, li s’au restrâns privilegiile

acordate.

In Palestina, după ce ea fu prefăcută în pro

vincie romană (anul 6 a. Chr.) se luă măsura, 

ca să fie pedepsit cu moarte ori cine ar îndrăzni 

să intre în lăuntrul templului din Ierusalim, iar 

procuratorii romani, a căror reşedinţă era în 

Cezareea şi cari veniau la Ierusalim, cu o mică 

gardă, în timpul sărbătorilor, ca să păstreze 

ordinea, nu luau cu ei steagurile cu chipul împă

ratului, ca să nu jigniască conştiinţa religioasă 

a iudeilor.

Prin toate aceste măsuri era pe deplin asi

gurată practicarea religiunii iudaice, care se so- 

cotia deci ca religiune îngăduită în statul roman, 

iar naţiunea iudaică ca o naţiune quasiprivilegiată.
*

* *

Ori cât de bine au fost trataţi iudeii pe ori 

unde s’au aflat afară de graniţele Palestinei, ei

») Idem, Antichitătile XIV, 10,20 -25; XVI, 6 ,2 -7,=11 -18, etc.
») Idem, XVI, 6, 2.
3) Filo, Legatio aţj Cajum, § 23.

n’au uitat nici o clipă pe fraţii lor rămaşi acasă 

şi nu s’au abătut câtuşi de puţin dela felul 

consfinţit de tradiţie de a observa Legea şi a 

ţine datinile religioase moştenite dela strămoşi. 

Semnul văzut al acestei indisolubile legături mo

rale, care făcea din fiii lui Israel, împrăştiaţi prin 

toată lumea, un singur popor cu o vie conştiinţă 

a unităţii sale naţionale şi religioase, era plata 

dării către templu şi călătoria la Ierusalim.

Fie care iudeu trecut de 20 de ani trebuia 

să plătiască pentru templu cel puţin 2 drahme 

pe an, care se adunau în timpul serviciului divin 

în sinagogă şi erau duse la Ierusalim de oameni

de încredere. Bogăţii imense se strângeau în 

Ierusalim din această dare. Din Roma şi din 

Asia Mică, dar mai ales din Egipt şi din ţările 

de dincolo de Eufrat curgeau din belşug aceste 

bogăţii. In Nisibi şi Nahardea erau chiar oameni 

anume însărcinaţi cu adunarea dării, un fel de 

perceptori, şi mii de bărbaţi înarmaţi însoţiau pe 

aducătorii sumelor adunate în drumul spre Ieru

salim, ca să nu fie jefuiţi de părţi.4)

In anul 54 a. Chr. când Licinius Crassus, jefui 

templul de averile pe care Pompeiu, ca cuceritor 

le lăsase neatinse, s’au luat 2000 de talenţi numai 

în bani şi 8000 de talenţi în obiecte de valoare 

şi Iosif zice, că nu e de mirare că s’au putut 

grămădi asemenea avuţii, pentrucă toţi iudeii şi 

prozeliţii din lumea întreagă, din Asia ca şi din 

Europa, plătesc din vremuri vechi o dare către 

templu. 3)

Despre această dare găsim toate amănuntele 

la Filo: « Templul are ca izvoare de venit nu 

numai câteva bucăţi de pământ, ci şi altele mult 

mai mari, care nu pot seca niciodată, căci atât 

timp cât va trăi neamul omenesc, vor curge şi 

aceste isvoaie de venit ale templului, care sunt 

nedespărţite de lume. E  o rânduială, ca toţi iudeii 

care au atins vârsta de 20 de ani să plătiască 

o dare pentru templu,... Cum şi e de aşteptat 

dela un popor aşa de numeros, dările acestea aduc 

un venit foarte mare. Aproape în fie care oraş 

este o cassă a fondului sfânt, care încassează dă

rile şi la un timp anumit se însărcinează cu du

cerea banilor bărbaţi de viţă nobilă. Din fiecare 

oraş se aleg cei mai nobili, ca să împliniască 

întocmai nădejdea fiecăruia, căci pe achitarea

*) Filo, Legatio ad Cajum, § 31. Iosif, Antichităţile XVIII,9,1.
*) Antichităţile XIV.7,2.
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legală a dărilor se întemeiază nădejdea celor 

piofi» .')

Şi mai strânsă se ţinea legătura între iudeii 

din diaspora şi cei din Palestina prin călătoria 

sfântă pe care ori ce iudeu şi prozelit era dator 

s’o facă, cel puţin odată în viaţă, la Ierusalim, 

ca să aducă jertfă lui Iahve în templul său cel

sfânt. «Zeci de mii de oameni din zeci de mii de 

oraşe — zice Filo — călăloriau de fie care sărbă~ 

toare la Ierusalim, unii pe uscat, alţii pe apă, 

dela răsărit şi dela apus, dela miazănoapte şi 

dela miazăzi.»*)

Aşa se explică prezenţa în Ierusalim în ziua 

Pogorîrii Duhului Sfânt a acelei nenumărate 

mulţimi de iudei şi prozeliţi: din Partia, Media, 

Elam, Mesopotamia, Capadocia, Pont, Asia, Fri- 

gia şi Pamfilia, din Egipt şi Cirenaica, din Roma, 

Creta şi Arabia.3)

Numărul iudeilor cari se aflau în Ierusalim la 

sărbătorile mari se ridica, dimpreună cu locui

torii oraşului, după socoteala lai Iosif Flaviu,

la 2.700.000.

*
* *

Populaţiunile în mijlocul cărora au trăit iudeii 

nu i-au privit şi tratat cu aceeaş bunăvoinţă ca 

împăraţii. însăşi privilegiile şi tratamentul deosebit 

de care ei s’au bucurat din partea împăraţilor 

sunt una din cauzele de căpetenie pentru care 

n’au tost priviţi cu ochi buni de populaţie, căci, 

în virtutea acestor privilegii, ei aveau aceleaşi 

drepturi ca ceilalţi cetăţeni, fără să aibă şi ace

leaşi datorii. Dispreţul lor faţă de cultul zeilor 

păgâni, adoraţi într’o cetate sau alta, era o altă 

cauză pentru care ei erau nesuferiţi de conce

tăţenii lor. Dacă la acestea mai adăogăm felul 
t

lor de viaţă cu totul deosebit de al celorlalte 

neamuri, traiul lor în cartiere aparte, îndeletni

cirea numai cu comerţul, care-i ducea la specu

larea nevoilor mulţimii şi la îmbogăţire mare şi 

repede, avem tabloul complect al cauzelor pentru 

cari iudeii niciodată şi nicăiri n’uu fost iubiţi de 

concetăţenii lor de altă naţionalitate şi ne expli

căm de ce «ura şi aţâţarea împotriva iudeilor sunt 

aşa de vechi ca răspândirea lor printre celelalte 

popoare, cum afirmă marele istoric Mommsen,4) 

pentru ce «iudeii, spre deosebire de ceilalţi orien

') Filo, De Monarhia, cartea II, § 3.
*) Idem, ibidem § 1.
*) Faptele Apostolilor II, 9—11.
*) R8mische Geschicte V, 519.

tali, au fost consideraţi în rama lumii greco-ro- 

mane ca o anomalie», cum zice cel mai solid 

cunoscător al vieţii lor5) şi pentru ce adesea 

oraşele greceşti, cu mai înaintate sentimente 

naţionale, au căutat să se scape de ei sau cel 

puţin să le nimiciască privilegiile.

Această încordată stare sufletească s’a mani

festat mai întăi şi în cea mai mare parte prin 

sarcasm şi dispreţ, iar pe urmă, prin unele locuri 

şi din când în când şi prin pogromuri sângeroase.

E caracteristic, că aproape toate satirele şi

criticile îndreptate împotriva iudeilor pornesc

dela scriitorii romani, în vreme ce dela greci,

cari-i urau mai mult, nu ne a rămas aproape 
nimic în această privinţă.

Mai toţi scriitorii romani din epoca lui August

şi de după aceea au îndreptat săgeţile spiritului

lor împotriva acestor intruşi şi a obiceiurilor lor.

Din numărul acestora sunt de amintit în deosebi:

Oraţiu, Tibul, Ovidiu, Persius, Marţial, Juvenal 
şi Tacit.

Ceea ce a atras în special sarcasmul păgânilor 

asupra lor era abţinerea dela mâncarea cărnii 

de porc şi absoluta nelucrare în ziua sâmbetei.

In ţara iudeilor — zice Juvenal — domneşte 

de mult o blândeţe care face ca porcii să atingă

adânci bătrâneţe (Et vetus indulget senibus cle-

mentia porcis, satira XI, 160) şi acest neam 

socoteşte că între carnea de porc şi cea de om 

nu e mare deosebire (Nec distare putant Humana 

carne suillam, satira XIV, 98).

Nelucrarea sâmbăta era privită ca provenind 

din trândăvie. Cum erau ironizaţi iudeii pe a- 

ceastă temă ne-o arată următorul pasaj dintr’un 

edict din anul 38 d. Chr. al prefectului din E- 

gipt Aulus Avilius Flaccus către populaţiunea 

iudaică din Alexandria: <Dacă s'ar întâmpla pe 

neaşteptate să năvăliască duşmanul, să se rupă

zăgazurile N ilului, să izbucniască un foc, să cadă
\

trăznetul, să vie o foamete, ciuma sau un cutre

mur de pământ sau vre-o altă nenorocire în ziua 

sâmbetei, aţi sta voi liniştiţi în casă sau aţi 

merge pe uliţă cu mâinile ascunse cu îngrijire 

sub haine, cum vă e obiceiul, numai ca să nu 

cădeţi în ispita de a da o mână de ajutor? Sau 

aţi şedea în sinagogi şi aţi citi, fără să vă sin

chisiţi, în cărţile voastre sfinte, sau aţi ţine cu

vântări lungi despre învăţătura voastră ? Nu, eu

5) Schtirer, Geschichte des israelitischen Volkes im Zeitalter 
Jesu Christi ITT, 528.
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cred., că riaţi sta o clipă pe gânduri să vă pu

neţi în siguranţă cât mai iute cu putinţă părinţii 

şi copiii şi tot ce vă e drag. E i bine, eu sunt 

toate cele de mai sus : vijelia, războiul, inundaţia, 

trăsnetul, foametea., ciuma, cutremurul de pământ 

şi soarta neîmblânzită şi nu numai cu numele, 

ci în carne şi oase şi în toată vigoarea*.')

Tacitus ne-a păstrat o mulţime de legende, 

din care unele sunt cu totul fantastice, care 

circulau în popor pe socoteala iudeilor. Aşa d. 

p. numele de iudeu ar proveni dela muntele Ida 

din Creta, toiagul lui Aron care se păstra în 

templul din Ierusalim, fiind de viţă ar fi însem

nat că iudeii adorau pe Baccus, cum afirmă Plu- 

tarch, şi ceeace dă lui Tacit prilej să observe, 

că cultul lui Baccus este sărbătoresc şi vesel, 

pe când obiceiurile iudeilor sunt absurde şi mur

dare {Liber festos laetosque ritus posuit, Judae- 

orum mos absurdus sordidusque, Historia V,). 

Strămoşii iudeilor ar fi fost alungaţi din Egipt 

din cauză că erau bolnavi de lepră. In pustie, 

ei ar ft perit de sete, dacă conducătorul lor 

Moisi, n’ar fi observat o turmă de măgari săl

bateci cari mergeau către o stâncă, ascunsă în

tr’o pădure, de unde curgea un bogat izvor de 

apă. De atunci iudeii ar adora măgarul şi gra

maticul alexandrin Apion, un înfocat protivnic 

al neamului jidovesc, susţinea că în templul din 

Ierusalim s’ar afla o statuie a lui Iahve, care ar 

fi înfăţişat cu cap de măgar. Abţinerea dela con

sumarea cărnii de porc s’ar explica prin aceea 

că acest animal sufere, ca şi iudeii, de lepră şi 

de râe. Mâncarea de azimă în cele opt zile ale 

Paştelui ar aduce aminte, că la ieşirea din Egipt, 

evreii au jeluit grădinile de pomi ale egiptenilor 

şi s’au hrănit în pustie multă vreme numai cu 

fructe furate. După ce expune aceste lucruri, 

marele analist roman adaogă:. *Ori care ar fi. 

obârşia acestor obiceiuri, ele sunt vechi. La ele 

au adăugat alte rândueli nefaste o sumedenie de 

nebunii de nesuferit, căci cei mai răi dintre oa

meni, nesocotind religiunea. părinţilor lor, au gră

mădit pe pământ avuţii şi comori. Aşa a crescut 

statul iudeu. E i ţin unul la altul cu îndărătnicie 

şi se ajută cu prisosinţă, iar pe toţi ceilalţi oa

meni îi urăsc ca pe duşmani. Nici odată nu mă

nâncă şi nu dorm la un loc cu streinii.........

Jăierea împrejur a fost introdusă ca semn de

>. I'r. Meffert, Das Urchristentum 51..

deosebire. Cine îmbrăţişează credinţa lor, trebuie

sâ se taie împrejur. Neofitul este învăţat de ei

înainte de ori ce să necinstească pe zei, să neso-

cotiască patria, să-şi dispreţuiască părinţii, copiii 
şi fraţii-».

Desele răscoale ale iudeilor din Palestina îm

potriva dominaţiunii romane au făcut să crească 

şi mai mult ura şi dispreţul romanilor faţă de

acest scabros neam de oameni, taeterrima gens, 
cum îi ziceau ei.

Iudeii s’au apărat de toate învinuirile şi po

noasele ce li s’au adus printr’o mulţime de scri

eri cu caracter apologetic, din care cea mai de 

seamă este opera lui Iosif Flaviu intitulată: «/» 

contra lui Apion», cum şi prin delegaţiuni tri

mise la Roma, ca să-şi susţină dreptatea înaintea 

împăratului şi a senatului.

La aceste mijloace de defensivă, ei au adaos 

şi o ofensivă foarte puternică: propaganda or

ganizată a credinţei lor printre celelalte neamuri. 

Această au făcut-o în deosebi prin traducerea 

Bibliei în greceşte, a cărei citire, care le-a atras 

multe simpatii, le-a înlesnit foarte mult propa

ganda orală şi le-a câştigat un mare număr de 

prozeliţi. In superstiţioasa lume greco-romană, 

în care cultul celor mai bizare divinităţi orien

tale găsise în acest timp teren priincios, era 

foarte firesc ca să prindă uşor şi credinţa mo

noteistă a iudeilor, care era fără îndoială cu 

mult superioară tuturor celorlalte religiuni. Cul

tul extern al mozaismului avea o deosebită a- 

tracţiune şi la el se şi opriau mulţi din păgânii 

cari-1 admirau. Nici o mirare dar că Cezar a 

fost aşa de favorabil iudeilor, că ei l-au plâns 

la moarte ca pe unul de ai lor, că August li 

s’a arătat de asemeni binevoitor, că sora sa 

Livia, a făcut bogate daruri templului din Ieru

salim şi în numele ei se jerttia acolo zilnic câte# 

un taur, că împărăteasa Sabina Poppaea, soţia 

lui Nero, era prozelită pe faţă etc. etc.

In schimb însă chiar aceste succese morale au 

făcut să crească năpraznic în pieptul mulţimei 

păgâne ura împotriva iudeilor şi să izbucniască 

din când în când ca un vulcan. împrejurările în 

care s’a produs marele măcel al iudeilor din 

Alexandria, în anul 38 d. Chr., arată câtă ură 

era îngrămădită în sufletul păgânilor împotriva 

lor. Irod Agripa I, fiul lui Aristobul şi al Bere- 

nicei şi nepotul lui Irod cel Mare, un desmăţat 

aventurier, crescut în Roma în cele mai mari
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orgii cu Caligula, aruncat în închisoare de Ti

beriu, fu numit de Caligula, când acesta se urcă 

pe tron, stăpânitor peste ţinuturile de dincolo 

de Iordan (fosta tetrarhie a lui Filip şi a lui 

Lisania) cu titlul de pretor. După ce mai petrecu 

un an în Roma, Irod porni spre Palestina pe 

calea maritimă Puteoli-Alexandria. Aci vrea el

zeloţi sau sjkari, cari ucideau fără cruţare pe ori 

cine era bănuit măcar că e prieten al romanilor. 

La aceştia se adăogă o altă categorie de fana

tici politici, cari conduceau poporul în cete în 

pustie, ca sâ-i arate acolo «semnele libertăţii• 

din natură şi să-l îndemne să scuture jugul ro

man. In sfârşit, numărul misticilor sau şarlata-

să facă în necaz bogătaşilor iudei, cari mai nainte nilor, cari se dau drept Mesia, se înmulţi şi

nu voiau să-i acorde nici un credit. îmbrăcat în 

purpură regală, cu pajul după el, străbătu de 

nenumărate ori străzile oraşului pe jos sau în 

lectică, în văzul tuturor. Plebea iudaică se adună 

în jurul lui, strigând: «Marin! Marin!» adică re

gele saji stăpânul.

Atitudinea plebeii iudaice păru îndrăzneaţă şi 

provocătoare plebeii păgâne, care nu numai flu

ieră şi acoperi de sarcasm pe Irod ori unde se 

arăta, ci, în bătae de joc, făcu o contra-proce- 

siune, în care un sărman idiot, anume Karabas, 

fu îmbrăcat în zdrenţe roşii i-se puse o coroană 

de hârtie pe cap, şi un sceptru de papură în 

mână, înfăţişând pe Irod, iar tinerii cu beţe pe 

umăr îi urmau reprezentând suita, pe când mul

ţimea striga «Marin! Marin!»

înscenarea răni de moarte mândria lui Irod 

şi umili pe iudei. Urzitorii ei, temându-se de 

urgia împăratului, se gândiră ce ar putea face 

ca răspunderea să fie aruncată asupra iudeilor. 

Li se ceru dar să aşeze statuia împăratului în

sinagogi şi să-i aducă jertfe. Iudeii, bine înţeles, 

refuzară. Atunci fu asmuţată asupa lor plebea 

păgână. Se produse un măcel cum n’a mai fost 

altul până atunci. Casele iudeilor fură jefuite şi 

arse, iar ei ori pe unde erau găsiţi erau ucişi 

în zeci şi sute de chipuri.

Cei cari scăpară cu viaţă trimiseră o dele

gaţie la împărat. In fruntea ei sta Filo. Dar şi 

păgânii îşi trimiseră o delegaţie, cu Apion în 

frunte. Acesta ştiu să pună chestiunea aşa de 

bine, că smintitul împărat luă el însuşi în bătae

grăbi, cu răscoalele şi turburările provocate de 

ei, pieirea simulacrului de stat iudaic ce mai 

dăinuia încă.

Astfel, între anii 44—46, în timpul procura

torului Cuspius Fadus, un oare care Teudas se 

puse în fruntea unei numeroase cete de răscu

laţi cu care porni către Iordan, făgăduind că 

apele fluviului se vor opri la trecerea lor, ca 

altă dată ale Mării Roşii, şi vor acoperi cava

leria romană, care-i urmăria. Aceasta însă nimici 

pe răsculaţi şi Teuda plăti cu capul nebunia ce 

încercase.

In timpul procuratorului Felix, pe când sfân

tul apostol Pavel era închis în Cezareea, se sculă 

un iudeu din Egipt, care izbuti să adune în ju

rul său, după Faptele Apostolilor (21, 38) 4000, 

iar după Iosif 30.000 de oameni cărora le fă

gădui, că zidurile Ierusalimului vor cădea înaintea

lor ca ale Ierihonului înaintea strămoşilor lor. Şi 

aceştia fură trecuţi de legionari prin ascuţişul 

săbiei, numai căpetenia lor fu mai norocos, căci 

putu scăpa cu viaţă fugind.

Exact 20 de ani după aceea, în care interval 

nu lipsi turburarea crescândă chiar, isbucni răs

coala care fu fatală neamului jidovesc. In anul 

66 d. Chr. iudeii din Cezareea se răsculară. De 

acolo scânteea se aprinse în Ierusalim şi apoi în 

Alexandria. Urmarea fu mai întâi un măcel ge

neral al iudeilor din Cirene până în Mesopotamia. 

Numai în Alexandria pieriră peste 50.000. Le

giunile romane porniră apoi spre Palestina, sub 

comanda lui Vespasian, iar după ce acesta 

de joc credinţa şi obiceiurile iudaice şi porunci fu ales împărat, trecură sub ascultarea fiului său

Titus. După un lung asediu, Ierusalimul fu luat,ca statuia sa să fie aşezată în templul din Ierusa-
i

lim. Numai pumnalul lui Cassius Chaerea scăpă iar în ziua de 10 August a anului 70, templul

pe iudei de această primejdie şi imperiul de 

domnia unui nebun.

Măcelul din Alexandria, şi ameninţarea lui 

Caligula de a aşeza statuia împărătească în tem

plu exaltară până la nebunie partida iudeilor 

patrioţi în Palestina, cunoscută sub numele de

însuş fu mistuit de flăcări, spre a nu se mai 

ridica niciodată.

In Roma, nu departe de celelalte monumente 

care reprezintă plastic momentele cele mai de 

seamă ale istoriei romane, stă şi azi arcul de 

triumf pe care senatul şi poporul roman l-au ri-
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dicat în cinstea lui Titus. Pe el se văd înfăţi- In lumina lor văzură limpede toţi prozeliţii că

şate candelabrul cu şapte braţe, masa pâinilor propaganda religioasă a iudeilor era în fond o

punerii înainte şi alte obiecte sfinte din templul propagandă politică şi naţională, căreea cine-i

iudaic, care spun privitorului că se află în faţa da ascultare se făcea trădător faţă de patria şi

pietrei funerare a Vechiului Testament.

Intr’adevăr nu numai statul iudaic pieri pentru 

totdeauna odată cu templul, ci şi drepturile şi 

privilegiile iudeilor din diaspora încetară şi cu 

ele şi organizarea lor unitară.

Dările către templul lui Iahve fură schimbate

în dări către templul lui J Capitolinus,

înălţat în locul aceluia, religiunea iudaică fu ştearsă 

din numărul religiunilor îngăduite, propaganda 

printre celelake neamuri fu îngrădită, Domiţian 

şi Adrian opriră sub pedeapsă de moarte, unul 

trecerea la iudaism, celălalt tăierea-împrejur.

« Flăcările templului au fost programul noueipoli

tici a statului romanfaţă de iudaism », zice Mommsen.

neamul său.

Astfel îşi pierdu iudaismul simpatiile de care 

se bucura, cu toată ura ce i-s’a arătat aproape 

în tot locul şi timpul, şi se expuse nu numai 

dispreţului, ci mai ales urii lumii întregi, faţă de 

care el îşi închise sufletul hermetic.

A fost o minunată rânduire dumnezeiască ca 

acest faliment complect al iudaismului să se în

tâmple tocmai atunci când apostolii şi misionarii 

creştini erau gata să vestiască păgânilor, ai căror 

ochi se deschiseseră pentru adevăr, vestea cea 

bună, cuvântul Evangheliei.

I. MIHĂLCESCU

Urmările persecujiunilor contra creştinilor din imperiul roman

Cu începutul sec. al IV4ea, istoria Bisericii Dar, indiferent de interesul teologic special

intră într’o fază nouă, prin regimul de libertate al celui care studiază această chestiune, ea pre-

ce creau creştinismului în stat edictele lui Con- zintă pentru orice om cult o importanţă, care

tantin cel Mare '). Măsurile luate de acest îm- nu se poate găsi în diferite alte evenimente is-

părat desfiinţează persecuţiunile, declarând creş- torice. In drama primelor trei secole creştine, e

tinismul religio licita, dupăce două sute cincizeci pus la încercare, indiferent de nume, de situaţii,

de ani se găseşte sub teroarea lor, expus tuturor 

eventualităţilor nenorocite ce-i erau rezervate ca

ufletul toate

calităţile şi defectele lui, ridicându-se până la 

duşman public, într’o lume cu forţa şi mijloacele sublim sau decăzând până la abrutizare, trecând

de luptă ale imperiului roman. Istoria creştinis- prin situaţiuni cari au lăsat să se vadă ca nicio-

mului încheia astfel, printr’un târziu act de drep- dată profunzimile lui necunoscute şi cari i-au

tate, un capitol şi desigur pe cel mai frumos şi cerut şi obţinut tot ce a fost capabil să dea,

mai important pentru vieaţa bisericii, prin du- punându-1 cu aceasta într’o lumină, în care, cu

rerea şi gloria ce înscrisese în el un eveniment tot eroismul şi legendarul ei, nu l-a cunoscut

neobişnuit de greu, ca persecuţiunile îndurate 

de creştini.

anticitatea. In persecuţiuni, omenirea a trecut 

printr’un examen riguros şi decisiv, care permite 

Intrând în sec. al IV-lea, Biserica a avut deci asupra ei aprecieri ce nu se pot deduce din

posibilitatea să respire uşurată şi să-şi încheie niciun alt eveniment şi care interesează de a-

bilanţul acestei răfueli, care schimbă pentru tot- ceea Istoria nu numai din punct de vedere creştin,

deauna faţa lumii.

*) E cunoscut edictul dela Nicomidia dat la 311 împreună cu 
Liciniu şi Maximin, al cărui text se află la Eusebiu (Ist. bis. VIU, 
17, Migne, ser. gr. 20t 792*3). Acest edict, care e expresia tole
ranţei, da creştinismului libertatea cultului şi a credinţei, dar el 
n*a fost respectat de Maximin, care continuă să persecute şi bat- 
jocoriască pe creştini, lăudând pe faţă la 312, pe cei cari numiau 
creştinismul o prostie blestemată. Cât pentru edictul aşa zis dela 
Milan (313), existenţa lui e discutabilă, unii istorici chiar contes
tând-o, întrucât nici Eusebiu nici alţii nu vorbesc de el. (Vezi 
Seeck, Ztschr fur Kirchengeschichte^ XII, 181, 457. apărat de 
Gbrres, Ztschr f. wissenschaftl. Theol. XXXV, 282 şi C'rivelluci, 
stud. storic. I, 239, la Faulys, Real-Encyclopădie der cîassischen
Altertumswissenschaft, voi. IV, Stuttg^rt, 1901, col. 1018 — 19).

ci şi din cel pur şi simplu uman. Ele constituie 

procesul de naştere al unei lumi şi civilizaţii 

noui şi rămân prin aceasta o încercare plină de 

adevăr şi de învăţăminte, aşa cum a fost bogate 

în urmări, de un fel şi de altul.

Vom sprijini concluziile trase în paginile ce 

urmează pe unele isvoare, în frunte cu Istoria 

bisericească a lui Eusebiu şi pe unele lucrări 

de specialitate, cari vor fi citate la locul res
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pectiv. Se vor observa între ele, întrebuinţate

— s’ar zice — până la abuz, cele ale lui Re

nan, cari formează grupul: Originele creştinis

mului. Explicaţia acestei preferinţe e dublă: In 

operele lui Renan se găseşte concentrată o can

titate considerabilă de material privitor la ches

tiunea creştinismului primitiv în genere, şi toto

dată multe observaţiuni juste şi judicioase ale 

autorului. Pe lângă aceasta, Renan rămâne pen

tru creştinism criticul şi adversarul lui tip, re

prezentativ, aşa că tot ce se poate combate în 

el, de câte ori lasă un anumit interes şi preju- 

diţiu să ia înaintea bunei credinţe, se referă la 

toată critica ce s’a putut face creştinismului, 

ceeace dă oricărei obiecţiuni aduse marelui is

toric un punct de greutate şi chiar un câştig 

de timp.

Cât priveşte împărţirea ce necesită tratarea 

subiectului, ea va fi simplă şi naturală: Perse- 

cuţiunile au avut pentru creştinism urmări rele 

şi urmări bune, pe cari le vom expune în a-

ceastă ordine, separându-le pe cât posibil, deşi 

ele se ating în unele puncte, cum se întâmplă 

totdeauna cu extremele.

*
* *

Intr’un studiu asupra cauzelor persecuţiunilor ’) 

am caracterizat acest fel de opoziţie făcuta creş

tinismului ca o reacţiune de ordin material a 

tuturor forţelor păgâne, aşa cum erau organizate 

şi reprezentate în imperiul roman. Am înţeles 

prin aceasta, că persecuţiunile au fost măsura 

radicală şi brutală, prin care cei care au între

buinţat-o credeau că noua doctrină poate fi su

primată, ca un obiect oarecare, ce poate fi ars 

sau nimicit, ceeace dovedesc şi scopurile măr

turisite şi procedeele distructive ale peresecu- 

torilor*).

Intr’o ciocnire ca aceasta, în care s’a făcut 

cu precădere uz de sabie, de toc, de fiare, de 

apă, de tot felul de mijloace de urmărire şi tor

tură corporală, se găseşte cu prisosinţă dovada,

*) Cauzele persecuţiunilor din punct de vedere istoric şi psi
hologic, Atena 1922. (Teză de doctorat în Teologie).

*) «Ordinul senatului e să nu existe creştini», zice proconsulul 
Perenntus senatorului creştin Apollonius. (Martiriul Sf. Apollonius 
23, la Hrisostom A. Papadopulos, Studii istorice, Ierusalim, 1906, 
p. 65). Diocle{ian intenţiona să surprindă pe creştini neaşteptân- 
du-se şi nepregătiţi, deodată, în toate provinciile imperiului ro
man, «bis der letzte, Funken in dem Aschenhaufen erloschen 
war. Dann, aber auch nur dann, konnte der Staat hoffen iiber 
die Kirche triumphieren». (H Achelis, Das Christentum in den 
ersten drei jahrhunderten, voi. II, p. 315, Leipzig, 1912).

că tot ce era forţă şi mijloc de a o întrebuinţa, 

în statul roman, a intrat în primul rând în joc, 

contra inimicului creştin, care, printr’un sublim 

contrast, era lipsit tocmai de ceeace forma a- 

vantajul adversarului său. Din această situaţie 

rezultă pentru creştinism şi pierderile ce a su

ferit în persecuţiuni şi victoria finală ce a re
purtat contra păgânismului.

Cum persecuţiunile au luat forma unui ade

vărat răsboiu3), se înţelege că un aşa fel de 

luptă a avut ca totdeauna urmările sale materiale 

dezastruoase. Ca de obiceiu, adversarul cu rol 

ofensiv, cum era atunci păgânismul, nu se mul

ţumeşte cu simpla urmărire a persoanei celui 

atacat. El cade cu furie asupra tuturor mijloa

celor lui de existenţă şi rezistenţă, şi mai ales 

atunci când rezultatele morale ale luptei sunt 

pentru el nule, găseşte o deosebită satisfacţie 

în ruina şi dezastrul ce poate provoca. Cum 

creştinismul avu dintru început formele şi mij

loacele sale materiale de propagandă şi vieţuire, 

cari constituiau oarecum arme de luptă şi re

zistenţă contra celor păgâne de aceeaş natură, 

păgânii, cari asupra sufletului creştin au repurtat 

victorii într’o măsură mult mai mică, au cauzat 

creştinismului pe teren material pierderi cari tre

buie puse în primul rând, când e vorba, ca aci

să facem bilanţul unui conflict, care a cutremurat, 
ca niciunul altul, atâta lume şi atâţia ani.

Natural, că timpul şi locul, în care creştinii 

puteau fi urmăriţi mai eficace şi mai motivat, 

erau adunările lor. Fiecă păgânii le luau ca 

ceeace erau : prilej şi mijloc de răspândire, de 

organizare şi de întărire a creştinismului, fie, 

mai ales, ca adunări de complot 4), aşa cum 

adesea au fost falşificate în mintea lor de ne

ştiinţa şi pasiunile ce-i stăpâniau, adunările reli

gioase ale creştinilor primitivi erau pândite şi 

turburate de adversarii lor 5). Pretextul legal, 

care să justifice această faptă, se găsia în aceea 

că tot ce nu convenia statului roman era de

clarat ilicit^ şi legea opria categoric asociaţiu- 

nile ilicite, cu cari era asimilat şi creştinismul6),

s) Eusebiu, Ist. bis. VIII, 10, Migne, ser. gr. 20, 768: Creştinii 
erau nu numai asediaţi în mod obişnuit, ci cu adevărate metoade 
de războiu. Eusebiu ilustrează aceasta cu exemplul unui oraş din 
Frigia, ars pentru creştinii lui, împreună cu curatorul, magistratul 
şi cu Adauctus, un strălucit Roman din Italia, Ibid. VIII, 11, 
Migne ser. gr. 20, 768-J.

4) Acta proconsularia S. Cypriani, Migne ser. lat. 3t 1053-4.
5) Paul Allard, Histoire des persecutions pendant la premiere 

moiti£ du troisieme sifccle, ed. 2, Paris 1894, p. 85.
6) Acelaş, Les derni&res persecutions du troisieme silele, ed.

2, Paris 1898, p. 53.
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suferind însă sancţiunile legii şi prejudiţiilor mai 

mult ca orice altă religio, collegium, soliditas, 

factio, etc.1).

E cunoscut că şi Evreii au făcut uz de acest 

procedeu polemic, în măsura puterilor şi drep

turilor lor, urmărind neadormiţi mişcarea sf. 

apostol Paveî, suspectând adunările creştinilor, 

denunţând autorităţilor pericolul lor, ca oî- 

xou(j.£VYjV dvaatat(ooavxo?“ 2), şi apostolul fu îm

piedecat de ei mai ales în oraşele Macedoniei *),

de a sta şi predica mai mult timp cuvântul 
nouei religiuni.

Acest mijloc de a opri răspândirea creştinis

mului nu tu lăsat numai la impulsiunile popo

rului, niei mărginit la dispoziţiunea legală gene

rală, care opria asociaţiunile ilicite. El luă forma 

edictelor speciale, cari interziceau între altele 

adunările creştinilor. Intr’o scrisoare păstrată la 

Eusebiu 4), Dionisie al Alexandriei arată cum 

pe timpul lui Vale/ian5) şi Galien, prefectul 

Emilian îi ordonă, în numele lor, ca să nu 

adune creştinii 6). Pedeapsa aplicată de Emilian 

în persecuţiunea ce porni atunci în Egipt, fu 

mai ales deportarea creştinilor în părţile pustii 

ale Libiei. Dionisie, care, însoţit de «sympre- 

sbyteriul> Maxim şi diaconii Faust, Eusebiu şi 

Herimon, se prezentă lui Emilian şi-i tace cu

noscut că ascultă mai mult de Dumnezeu decât 

de oameni 7), fu condamnat, după cuvenita lecţie 

de disciplină şi patriotism, ce primeşte dela 

Emilian, să fie dus cu însoţitorii săi la Kefro, 

un sat aproape de pustie, cu ordinul : «Nicidecum 

nu aveţi voie, nici voi, nici alţii, să faceţi sinoade, 

sau să intraţi în aşa numitele cimitire», şi cu 

ameninţarea că cel ce se va găsi în vreo adu

nare se va expune la pericol8).

Ceeace însă în ordinul lui Emilian era parţial 

sau local fu generalizat prin decretul afişat ca 

edict de persecuţiune de către Diocleţian, care 

opreşte adunările creştinilor, «răpindu-le sau măr-

*) Traian mai ales se temea de ele : «Er befiirchtet liberali 
facliones». Oîaf Sild, Das altchristliche Martyrium în Berticksich- 
tigung der rechtlichen Grundlage der Christenverfolgungen, Dor- 
pat, 1920, p. 9B. La pag. 120 : «Die Christen gelten als inlicita 
ac desperta factio, plebs profanae conjurationis, impia coitio».

*) Fapt. Ap. XVII, 6.
») Ibid. v. 13.
*) Ibid. VII, 11, Migne ser. gr. 20, 664.
•) Valerian se purtă la început bine cu creştinii. Sub influenţa 

mediului însă, şi mai ales după îndemnurile rele ale unora din 
anturajul său, îşi schimbă atitudinea şi se dedă la insulte şi bat
jocuri fată de creştini. (Eusebiu, Ist. bis. VII, 10, Migne ibid, 
657—60).

•) «Myj auva^e» LEusebiu, ibid VII, 11, Migne ibid, 664).
î) «Ilsiftap^eiv 8ei 6stj) jJidXXov 2(\ &vdpa)7roi<;» (ibid).
*) Ibid. 665.

ginindu-le libertatea» 9). Cum vom aminti ceva 

mai jos, Liciniu aplică acelaş metod.

Motivul tuturor acestor măsuri, cari desigur 

nu s’au mărginit la Emilian, Diocleţian şi Lici

niu, fiecă luau sau nu forma edictelor speciale 10), 

era clar şi făcea parte integrantă din tot sis

temul persecuţiunilor, aşa cum îl mărturiseşte 

Dionisie în epistola mai sus citată : «Nu doar 

că era vorba de a nu aduna pe alţii, ci de a 

nu fi nici noi înşine creştini.

Dacă adunările creştinilor erau în principiu 

interzise, şi prin urmare indiferent de motivu 

şi scopul lor special, se înţelege că în casele de 

rugăciune, în cari se transformau însăşi casele 

lor la început, sau în biserici cu timpul, ele erau 

cu atât mai mult pasibile de prevederile dispo- 

ziţiunii care le interzicea. O atenţie deosebită 

au arătat de aceea marii persecutori locaşurilor 

de cult creştin, şi totodată cărţilor, unele şi 

altele mijloace de propagandă şi consolidare şi 

puncte de sprijin ale învăţăturii şi vieţii creştine. 

Ceeace au făcut în această privinţă alţi împă

raţi persecutori e mai puţin cunoscut şi mai 

puţin interesant ; ceeace însă a decretat Dio

cleţian:, prin edictul mai sus amintit, arată tot 

pericolul la care erau expuse casele şi cărţile 

sfinte ale creştinilor : Cele dintâiu erau dărâmate 

din temelii, cele de al doilea arse în mijlocul 

pieţelor, în ochii creştinilor înşişi "). Persecuto

rul insista cu deosebită grijă în acest mod de 

a combate pe creştini. In al 19-lea an de domnie, 

în Martie, la Paşti, scrisori imperiale (6aatXtx6 

Ypâţxţiata) ordonă acelaş lucru : «Tâş ţj.sv £%x- 

Xvjowc? sic, sda<po$ cpspeiv, tdg Se rpa<p«? ârpaveic 

itopi ŢEveaOai» ’2).

E în general cunoscut, fără a aduce aci măr

turii speciale, că din cauza persecuţiunilor, cre

ştinii n’au putut să aibă la început case publice 

de cult. Cele făcute cu timpul sunt rari şi tot

deauna expuse, fapt pentru care creştinii au 

avut o deosebită stimă pentru Alexandru Sever 

şi Constanţiu tatăl Marelui Constantin, pentru 

toleranţa ce acordă locaşurilor sfinte. Cel dintâiu 

dă câştig de cauză creştinilor, într’un diferend

9) Paul Allard. La persecution de Diocldtien et le triomphe 
de l’Eglise, ed. 2, voi. I, Paris 1900, p 158.

10) Ordine imperiale sau date de diferite oraşe contra creştini
lor erau înscrise pe stâlpi de aramă puşi pe străzi. (Eusebiu, 
Ist. bis. IX., 7 Migne ibid, 809).

H) Eusebiu, ibid, VIII, 2, Migne ibid, 744.
12 Ibid 745. Vezi şi Gh, Cedrinos, Sinopsa Istoriilor, Migne, ser. 

gr. 121, 516.
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ce avea cu nişte negustori, pentru un teren pe 

care creştinii au ridicat în urmă o biserică, iar
«

Constanţiu e insistent lăudat de Eusebiu, pentru 

bunăvoinţa de a nu fi dărâmat bisericile creştine 

nu numai neparticipând la persecuţiuni, dar chiar
»

apărând pe creştinii săi, «nici locaşurile Biseri

cilor stricându-le, nici altceva inventând contra 

noastră» '), ceeace confirmă istoricul Sozornen 

zicând că pe când Bisericile erau persecutate 

Jn toată cealaltă lume, numai Constanţiu, tatăl 

lui Ccmstantin, permitea creştinilor să se adune 

fără frică *).
*

Libertatea lăsată creştinilor de a-şi ridica bi

serici şi săvârşi «cele obişnuite», fu de aceea 

unul din marile privilegii şi drepturi acordate 

lor prin edictul dela Nicomidia (311), care zice 

în această privinţă: «... ut omnes Christiani aedes 

suas in quibus conventus peragebant, denuo in

staurare possint, ita uţ nihil contrariam disci- 

plinae suae deinceps facere cogantur» 3). Odată 

dreptul câştigat, creştinii secolului IV încep con

struiri de temple impozante 4), în cari găsiră în

parte satisfacţia ce fusese luată prin violenţă
t

Înaintaşilor lor. Constantin cel Mare favorizează 

în mod deosebit ridicarea bisericilor, el însuş 

contribuind la înmulţirea lor.

Istoricul Socrate ne spune că împăratul Con

stantin găsi de cuviinţă să construiască o bise

rică, cu scopul de a îndrepta moravurile, în
I

oraşul Hios din Fenicia, unde, printr’o lege care 

constituie o aplicare destul de avansată a unor 

idei expuse într’o doară de Plato în «Republica» 

sa şi un precedent îndrăzneţ al sistemului visat 

de anumiţi reformatori sociali moderni, femeile 

erau comune, aşa că copiii nu-şi cunoşteau pă

rinţii, şi dimpotrivă, iar fecioarele erau expuse 

străinilor 5). Atât zel avea împăratul pentru bi

serici, încât fiind vorba să întreprindă un răsboiu 

contra Perşilor, puse să i se -facă un cort din 

diferite pânze, în formă de biserică, pentru a 

avea, ca Moise în pustie, un loc de rugăciune 

cuviincios, «suxtYjptov 7j6tpsTtaji.svov» 6). E drept

*) Eusebiu, ibid. VIII, 13, Migne ibid, 781,
*) «AuoxoţjivGov yăp twv ava tyjv ăXXrjv otxoo[iivY]v ’ExxXirj- 

Tjhv, jxovog Koovatav'uioc 6 KaivotavTivoo 7raiYjp, ăSeox; 
$p7jaxe6şiv oDVS/wpYjas tols Xpiauavol*;» (Ist. bis. I, 6, Migne
ser. gr. 67, 864).

*) Eusebiu, ibid, VIII, 17, Migne ibid 794.
*) Eusebiu, ibid. X, 2, Migne ibid. 845. Adevărate sărbători 

pentru sfinţirea şi inaugurarea lor (ibid. X, 3, 848).
Socrate Scolasticul, Ist. bis. I, 18, Migne ser. gr. 6/, 124.

•) Ibid.

că răsboiul nu s’a făcut, dar dispoziţiile împă

ratului de a da creştinismului un bun ce îi fusese 

răpit cu aceeaş barbarie, cu care i se răpia 

totul, se confirmă pe deplin, şi Sozomen scoate 

lucrul în relief raportând că sub Liciniu, cre

ştinii Orientului, până la graniţele Libilor, ve- 

cinii Egiptului, nu îndrăzniau să se adune pe 

faţă ( « â'fl-dppoov xots stg zb cpavepov exxkrp'A- 

Cstv»), pe când la Apus Elini, Macedoneni, Hiri 

«&§£<bs kbprpxBoov Sta Kcovatavuvov» 7).

Pentru a înţelege cât suferise comunitatea 

creştină, privată de locul şi dreptul de a se 

aduna, e destul să ne gândim la strâmtorarea 

în care o aducea această măsură, care a produs 

un mod de manifestare unic în analele cultelor: 

Alungaţi depe suprafaţa pământului, creştinii 

intrară sud pământ; urmăriţi în casele lor, lipsiţi 

de biserici, se ascundeau în catacombe, în aceste 

sfinte temniţe voluntare, cari le serviră ca altar 

şi ca morminte, ca depozit de religie şi ca refugiu 

de urgia persecutorilor. Acest mijloc extrem, la 

care au recurs creştinii primelor secole, la Roma 

şi în alte locuri, arată clar situaţia grea în care-i 

punea lipsa de locaşuri sfinte şi mai ales oprirea 

de a se aduna, fie şi oriunde, pentru a-şi săvârşi 

misterele şi manifesta pietatea.

Fără îndoeală, ei simţiau nevoia şi obligaţiunea 

imperioasă de a se întruni pentru cult şi totodată 

pentru susţinere şi mângâere reciprocă. Fără 

acestea, vieaţa creştină ar fi prezentat mari goluri, 

lipsindu-i un mijloc de manifestare, care e indis

pensabil şi cerinţelor sufleteşti şi aplicării unei 

religiuni, cultul prinzând în forme concrete şi 

stabile idei şi sentimente, fără cari orice religiune 

s’ar expune la o denaturare treptată şi la o 

dispariţie sigură. El concentrează pe credincioşi, 

îi leagă şi susţine, constituind astfel nu numai 

o interpretare necesară a credinţei lor intime, ci 

şi un mijloc de comunicare şi de solidarizare, 

o mobilizare ca fraţi în jurul aceloraşi datorii 

şi speranţe religioase, fiind ca atare una din 

condiţiunile unităţii unei religiuni şi cu atât mai 

mult a creştinismului, care a realizat prin cult 

egalizarea religioasă-morală a adepţilor săi8). 

Bisericii i se lua prin urmare unul din cele mai 

preţioase şi mai necesare mijloace la împămân

tenire şi consolidare, şi numai credinţa vie şi

7) Ist. bis. I, 2, Migne ser. gr. 67, 864.
8) Frequentarea bisericii a devenit cea mai perfectă leclie de 

egalitate religioasă". E. Renan, Marc-Aurele, p. 610, 612.
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devotamentul sublim al membrilor ei, cari au 

făcut imposibilul, a păstrat încă şi a desvoltat 

cultul creştin, cu diferitele lui forme şi datorii, 

în case, catacombe, ziua, noaptea, unde şi cum 

au putut, dela sinagoga Evreilor până la bise

ricile lui Constantin cel Mare.

Pentru creştinii primelor secole, acest sentiment 

de solidaritate şi de continuă apropiere era aşa 

de necesar şi totodată apreciat, încât ei nu-1 

mărginesc numai la legăturile cât mai strânse

ale celor vii: In sensul şi definiţia Bisericii intrau

şi credincioşii morţi şi prin excelenţă martirii, 

a căror amintite şi cinstire era nelipsită din mani- 

feslările comunităţii pământeşti, ca învrednicin- 

du-se prin sacrificiul lor de o parte din patimile 

Mântuitorului. Grija şi respectul cu cari creştinii 

adunau şi salvau, cu riscuri, rămăşiţele trupeşti 

ale fraţilor lor martirizaţi, veneraţia cu cari în

conjurau fiinţa lor şi care produse un cult al 

sfinţilor, dovedesc cât simţiau creştinii nevoia 

asociaţiei, de care persecuţiunile căutau să-i lip

sească cu forţa, lăcând-o astfel, cum e natural, 

cu atât mai mult simţită. Dar, cum am amintit 

într’un loc citat mai sus, li se interzicea chiar 

vizitarea cimitirelor, în cari se odihni au glorioşii 

lor fraţi de credinţă, ceea ce se vede şi din 

faptul că Publius Licinus Gallienus anunţă printr’o 

epistolă pe episcopii Dionisie, Pinnas şi Dimitrie, 

că li se dă voie de reîntoarcere, pace şi iertare

şi să se bucure de locurile numite cimitire'), a 

căror frequentare o va interzice din nou Maximin%\ 

deşi cel puţin în legile protectoare ale înmor

mântării, pe cari le invocau creştinii în timpul 

lui Septimiu Sever3), se putea găsi un drept şi 

pentru ei.

E explicabilă prin urmare greutatea ce întâm

pină studiul Liturgicii, cu privire la definirea 

exactă a formelor cultului creştin primitiv şi mai 

ales a vechilor formulare de liturghie, precum 

şi la constatarea şi identificarea misterelor Bise

ricii creştine. Aceasta se înţelege şi mai uşor, 

când se ia în vedere că şi cărţile creştinilor 

erau, cum am amintit, între obiectele urmărite 

şi condamnate, şi deci cu ele se distrugea cel 

mai bun mijloc de a se răspândi, generalizâ şi 

unifica un tip de cult şi singurul de a se trans-
i  I M

1). Eusebiu, ibid. VII, 11, Migne ibid. 669. Vezi şi Nicefor CaHst 
Ist. bis. VI, 12, Migne ser. gr. 145. 1156.

a). Eusebiu, ibid. IX, 2, Migne ibid. 804.
»). Paul Allard. Histoire des persecutions pendant la pr«mi4re 

moitie du troisiâme si&cle, p. 91.

mite exact posterităţii tot ce priveşte vieaţa şi 

organizarea primilor creştini. E destul să amintim 

că din cauza acestor împrejurări nefavorabile a 

suferit chiar canonul Noului Testament, de oarece, 

după cum e cunoscut şi din studiul Introducerii 

în cărţile N. Testament, epistolele pierdute se 

ridică la trei sau patru, dintre cari una către 

Corinteni şi alta către Coloseni, cari ne-ar fi 

păstrat şi explicat fără îndoială unele din ches

tiunile referitoare la creştinismul secolului I. Se 

poate zice desigur că au suferit chiar cărţile 

păstrate, căci în condiţiunile în cari ele puteau 

fi scrise, circulau şi se folosiau, erau expuse la 

mutilări şi la alte neajunsuri, ca orice lucru supus 

unei forme de cenzură originală, aşa cum o 

aplicau persecuţiunile. Odată interzise şi amenin

ţate cu focul, întrebuinţarea lor nu mai era la 

larg şi posesorii lor trebuiuu să le ascundă prea 

bine, pentru a nu fi condamnaţi pentru simplul 

fapt că au cărţi creştine.

Un roman recent al unui scriitor francez con

timporan4), are ca subiect martiriul unei curte

zane din Corint, preoteasă a Afroditei şi apoi 

a zeiţei Isis, Myrrhina, care fu acuzată şi con

damnată ca creştină, deşi riu era, pentrucă o 

necromanciană geloasă, Ordula, introduse în 

mod clandestin câteva cărţi creştine în lăzile ei. 

Chiar dacă exemplul aci citat n’ar corespunde 

unui adevăr istoric, el corespunde însă unui obi- 

ceiu intrat în tradiţia persecutorilor: Creştinii 

denunţaţi că ar avea cărţi sfinte, fie în timpul 

lui Diocleţian, la care se referă cazul de mai 

sus, fie în timpul lui Deciu, care era urmărit 

de spectrul tuturor fiinţelor şi obiectelor creştine, 

suportau consecinţele grele ale intoleranţei pă

gâne.

Neputând ciicula liber cărţile creştine, Învă

ţătura era lipsită de un preţios mijloc de pro

pagandă şi popularizare, şi pericolul îl înţelegem

- bine din anumite atacuri şi calomnii păgâne: 

Doctrina creştinilor nu era cunoscută de adver

sarii lor5), misterele erau denaturate, dogmele 

batjocorite, actele creştinilor suspectate şi răs

tălmăcite, toate acestea formând o atmosferă 

defavorabilă răspândirii creştinismului şi deve

nind elemente cari întreţineau focul păgân con

tra Iui. în acelâş timp însă, când creştinilor li

4) Pierre Miile, Myrrhine courtisane ct martyre, Ferenczi, Pa
ris, 1922.

*) B. Rtnm. L'Eglise chr4tienne, pag. 305.
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se lua o armă şi o mângâere, diferiţii eretici 

îşi puteau plasa erorile, şi cărţile sfinte au su

ferit chiar concurenţa ilegală ce le făcea o în

treagă literatură apocrifă, care, falşificând ade

vărul istoric şi luând forma legendei, nu aveau 

a se teme de cultivatorii miturilor. Cărţi, «plăs

muite, pline de toată blasfemia contra lui Hris

tos»—e vorba de «Actele lui Pilat şi ale Mân

tuitorului»—fură impuse pretutindeni, la ţară şi 

la oraşe, pentru a fi predate copiilor de învă

ţătorii lor şi învăţate pe dinafară. •)

Interdicţiuni de acest fel se întind şi asupra 

instrucţiunii: Creştinii nu puteau să înfiinţeze 

şcoli proprii, de unde copiii lor erau obligaţi să 

frequenteze şcolile păgâne8). Pericolul ce de

curge din aceasta îl arată cu prisosinţă ereziile, 

cari sunt aproape în totalitatea cazurilor reacţiu- 

nea spiritului păgân şi pretenţia lui de a se 

impune cât de cât pe terenul creştin, în care 

caută, chiar pe unii creştini, să introducă res

turi din anumite sisteme filozofice sau credinţe 

păgâne muribunde. E destul să amintim că vic

timă a acestei periculoase tendinţe a căzut pe 

nesimţite cel mai mare teolog al tuturor timpu

rilor, Origen, ca să înţelegem câte eventualităţi 

nenorocite şi ce curse pregătea creştinilor lipsa 

de şcoli proprii şi, în consecinţă, frequentarea 

celor păgâne. în ele, copiii creştinilor trebuiau 

să facă, vrând-nevrând, cunoştinţa literaturii şi 

filozofiei adversarilor lor, a mitologiei şi sisteme- 

lor cugetării păgâne, cari, predate cu artă şi 

succes3) unor minţi în formaţie, le puteau lăsa

*) Eusebiu, ibid. IX, 5, Migne, ibid. 805, şi c. 7, col. 809.

Prohibiţiunea impusă de persecuţiuni a făcut să se creadă că 

Biserica a practicat obiceiu1 de a-şi ascunde de batjocura şi in

sultele profanilor adunările şi misterele sale, aplicând aşa nu
mita disciplina arcani (vezi Joseph Sckwane, Histoire desDogmes, 

trad. de l’Abd P. Belet, voi. I, Paris 1903, p. 647). într’un studiu 
solid documentat (articolul Arcane, in Dictionnaire de Theologie 

catholique, voi. I. Paris 1909, p. 1738 — 58), F. Batiffol recunoaşte 

că, fără îndoeală, interzicerea creştinismului, decretată prin le- 

gislaţiunea lui Nero şi menţinută în urmă, obliga creştinismul 

să facă din adunările sale, din momentul ce erau ilicite, adunări 

clandestine, cel puţin în perioada persecuţiunilor (p 1752), dar e 

de părere că în Biserica veche n’a existat nici o dispoziţiune 

prohibitivă, care să se poată numi disciplina arcană, aducând ca 

dovezi o mulţime de citate din părinţii şi scriitorii bisericeşti ai 

primelor secole. Disciplina arcană a ieşit din lupta între protes

tanţi şi romano-catolici în sec. XVII, iar termenul a fost inven
tat de protestantul Daille, deşi protestanţii atribuie inventarea 

şi a lucrului şi a cuvântului controversiştilor romano-catolici.

*) Hrisostom A. Papadopulos, op. cit., p. 139.

») E, Renan, Marc-Aur&le, p. 8.

559

reminiscenţe simpatice şi neşterse pe cari chiar 

buni şi iluştri creştini vor căuta adesea să le 

introducă în domeniul doctrinei creştine. Cred 

de prisos să insist asupra acestui lucru, când
»

ştiut e că el s’a dovedit, din nenorocire, cu 

reminiscenţe simpatice şi neşterse, pe cari chiar 

erorile dezastruoase ale unor personalităţi, cari, 

fără aceasta, ar fi făcut parte din tot ce a avut 

mai frumos clasicismul creştin. Se poate prin 

urmare zice, că în modul acesta, prin interzi

cerea cărţii şi şcolii creştine şi prin favorizarea 

directă şi indirectă, în paguba lor, a celor pă

gâne sau tendenţioase, persecuţiunile au pregătit 

în mare măsură terenul ereziilor, adecă a doua 

grea încercare, prin care a trecut creştinismul 

în cursul timpului.

Dar persecuţiunile au produs erezii nu numai 

în acest mod indirect, cu rezultate mai depăr

tate, ci şi imediat, şi anume hiliasmul, prin im

presia grozavă ce au făcut asupra unor creştini, 

de obiceiu cu trecut sau tendinţe iudaice, prin 

mulţimea şi greutatea mijloacelor distructive în

trebuinţate contra Bisericii. In faţa atâtor orori, 

îa cari vedeau împlinindu-se anumite profeţii ale 

Mântuitorului, şi amintindu-şi totodată de mân- 

gâerea şi speranţele ce dăduse celor persecutaţi 

pentru El, un număr de creştini, printre cari şi 

unii distinşi, ca Justin Martirul şi Filozoful, Lac* 

tanţiu, interpretară greşit promisiunea despre 

venirea Mântuitorului şi domnia Lui în lume si 

crezură că ea e aproape şi va lua forma unei 

împărăţii pământeşti de o mie de ani. ceeace 

seamănă cu viziunea mesianică a Israelului apă

sat de popoarele străine. Creştinii au văzut chiar 

în Nero pe Antihristul Apocalipsei şi e ştiut că 

sf. apostol Pavel avu mult de lucru cu ideea 

parusiei, pe care persecuţiunile o cultivau la 

Salonic şi care-1 făcu să trimită, spre lămurirea 

şi liniştirea Tesalonicenilor, cele două epistole 

cunoscute, dintre cari mai ales a doua se ocupă 

special cu această chestiune. Persecuţiunile pre

sau prin urmare, cu greutatea lor asupra men

talităţii cel puţin a unora dintre creştinii primi

tivi şi creau o atmosferă care favoriza eroarea, 

chiar când provenea dintr’un exces de cre

dinţă, ca în cazul Tesalonicenilor şi uneori al 

hiliaştilor.

TEODOR POPESCU.
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CHESTIUNEA CALEDARULUI  IN BISERICA ORTODOXĂ
Cuvinte cu prilejul Conferinţei pentru îndreptarea calendarului la Patriarh ia din Constantinopol.

Chestiunea îndreptării calendarului iulian se tot 

pune din când în când în Biserica noastră. în Româ

nia, s’a pus odată pe vremea lui Cuza, când Epis

copul Melchisedec al Romanului a avut un rol însem- 

. nat- Organele Statului voind să scoată dela Biserică 

declaratiunea că chestiunea calendarului nu e o ches- 

tiune bisericească şi deci să introducă grabnic calen

darul gregorian, învăţatul episcop a făcut un răspuns, 

tipărit în Biserica ortodoxă, prin care arată că, ori

cum s’ar privi calendarul, el este adânc legat de în

tocmirea cultului nostru şi deci o înlocuire a lui nu 

poate fi indiferentă pentru Biserică. Răspunsul a fost 

dat ca din partea unei adunări bisericeşti convocate 

de ministrul cultelor, Bolintineanu. *)

Din pricina împotrivirii episcopului, chestiunea a 

fost amânată pentru multă vreme. Au trecut aproape 

30 de ani fără a se mai ridica.

Eram student, când chestiunea s’a ridicat din nou 

în parlament. D. Cosăcescu, susţinea în senat întro- 

durerea calendarului gregorian. Ministrul cultelor de 

atunci, răposatul Dr. Istrati, era de aceiaşi părere. 

Dar cu tot răsunetul pe care l-a trezit, chestiunea 

n’a avut rezultat.

în aceiaşi vreme, inginerul Panaite Donici a scris 

pentru reforma calendarului, în româneşte, franţuzeşte 

şi nemţeşte.

Cu toate acestea, de o bucată de vreme, chestiu

nea a început a se discuta şi mai viu ca înainte.

în 1910, profesorul şi astronomul rus Saladilov a pu

blicat o lucrare însemnată. Dela dânsul aflăm că ches

tiunea reformei calendarului a fost susţinută în Rusia 

încă dela 1830, de către Academia imperială, şi a rămas 

fără rezultat, caşi la noi. De atunci, abia la 1899 a 

fost luată din nou de către Societatea astronomică 

rusească. Intre cei care au discutat cu temei chesti

unea aceasta în Rusia, se citează autorul Bolotov.

în Serbia, în vremea noastră lucrează în privinţa 

aceasta profesorul Trpcovici, care a dat la iveală un 

sistem de îndreptare a calendarului iulian.

Cele mai mari schimbări în privinţa calendarului 

le-a adus răsboiul mondial. In urma lui, calendarul 

gregorian a fost întrodus în România, Serbia şi Grecia. 

Dar numai în viaţa Statului, iar Biserica a rămas cu 

calendarul ei. Cu toate acestea însă şi Biserica a 

început a se mişca în privinţa aceasta după răsboi, 

aşa că chestiunea calendarului se discută acum mai 

viu decât oricând.

în România, Sf. Sinod a numit o comisiune care să 

lucreze în privin{a aceasta. Au urmat şi discuţiuni prin 

ziare, mai cu seamă prin ziarul, dispărut acum, Dacia. 

în cuprinsul Patriarhiei din Constantinopol, s’au

X) Vezi revista Biserica ortodoxă din Iunie 1881.

tipărit mai multe lucrări care se ocupă cu chestiunea 

aceasta, precum: 1. 'EXXtjvixov 'Iljj.spoXoYiov (Calendarul 

grecesc), Constantinopol 1918 de Arhimandritul Pan- 

gratie Vatopedinul (fost preot la biserica grecească 

din Brăila ; 2. to 'H[ispoXo7iax6v Cttjttj(xa, (Chestiunea ca

lendarului) Constantinopol 1922, de Mitropolitul Antim 

al Vizfei; 3. ai MeTappo&ixiasi? (Reformele) Constanti

nopol 1922, de Profesorul V. Antoniade.

în România, după războiul mondial, în chestiunea 

aceasta a mai eşit la iveală în tara noastră, un 

vechiu ostenitor pe acest teren Baronul Gustav Bedeus 

de Scharberg din Sibiiu, care, de şi nu este ortodox, se 

ocupă de calendar şi din punct de vedere ortodox şi 

a trimes un proiect de calendar anul trecut, la orga

nizarea bisericească World Alliance, care şi-a ţinut 

congresul la Copenhaga. Baronul Bedeus, deşi nu e 

cunoscut în {ara noastră, totuşi se ocupă de mult 

de această chestiune, până în clipa de faţă, şi vom 

avea prilejul să vorbim de proiectele sale.

Tot în {ara noastră, de această chestiune se ocupă 

senatorul Petru Drăghici, tot din Sibiiu, care a lucrat 

un frumos proiect de calendar, pe temeiul studiilor 

astronomilor Saladilov, Armelin şi a cehoslovacului 

Kirceag.

Din punct de vedere mai mult civil decât bisericesc, 

cu reforma calendarului se ocupă la noi d. Gdbriel 

Zaymus, care a scris mai multe articole în Universul.

Toate acestea arată cât de vie a ajuns chestiunea 

calendarului după război în Biserica ortodoxă, fără 

a mai pomeni de proiectele din Apusul catolic şi pro

testant.

Dar ceiace dovedeşte mişcarea aceasta mai mult 

decât toate este convocarea unei conferenţe a Bise

ricilor ortodoxe pentru îndreptarea calendarului la 

Patriarhia din Constantinopol pentru ziua de 1 Mai 1923 

şi care s’a şi deschis la 10 Mai c. Ea e o dovadă că, din 

treapta teoretică, discuţiunile au ajuns la o cale practică: 

se caută chipul de a introduce măsura îndreptării în 

chip efectiv. De aceia credem că mult frământata 

chestiune a îndreptării şi rămânerea în urmă cu 13 zile 

a calendarului iulian este acum pe punctul de a-şj 

găsi deslegarea. Fapt este că dela calea teoretică s’a 

trecut la cea practică.

Urmează acum să vedem cum au mers lucrările 

acestei conferen{e în chestiunea calendarului, şi care 

sunt ideile care s’au propus pentru îndreptarea lui. 

Mai nainte de a intra în aceasta însă, să privim puţin 

cursul ideilor care s’au răspândit până a ajunge la 

această conferenţă şi care, fireşte, trebuie să se simtă 

şi în tratările ei.

Iată, de pildă, ce scrie Mitropolitul Antim în cartea sa 

pomenită mai sus, în cap. IV al cărţii sale, sub titlul cum

trebuie reformat calendarul iulian şi canonul pascal:
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Biserioa ortodoxă răsăriteană cercetând chestiunea calen

darului din punct de vedere ştiinţific, social şi bisericesc* 

se simte datoare să facă mărturisirea că, dacă stăruinţa în păs 

trarea calendarului iulian se putea învoi până azi sau dacă 

ea era impusă pentru alte pricini, azi însă temeiuri de 

seamă cer poruncitor nu numai concordanţa datelor noastre 

eu cele ale altor naţiuni civilizate, ci încă şi cea mai pre

cisă determinare a sărbătorii Paştelui, pe temeiul hotărâ

rilor respective ale sinodului din Niceia şi că, prin ur. 

mare, Biserica noastră este nevoită să urmeze una din cele 

patru soluţiuni următoare :

1. Să reformeze calendarul iulian potrivit cu arătările şi 

•ondiţiunile ştiinţei şi să hotărască aflarea cea mai ştiin

ţifica a Paştelui, bine înţeles, totdeauna în arironie ou 

dispoziţiunile bisericeşti relative la această sărbătoare şi 

eu tâlcuirea exactă a hotărârilor respective.

2. Să primească fără examen calendarul celorlalte naţiuni 

civilizate, adică cel gregorian şi canonul său pascal res

pectiv.

8. Să stăruiască în păstrarea calendarului iulian până 

ce silinţele pentru aflarea şi impunerea unui calendar in

ternaţional mai desăvârşit din punct de vedere ştiinţific şi 

mai practic vor ajunge la un rezultat definitiv.

4. In sfârşit, de a proceda ea însăşi, din iniţiativă pro

prie şi independent de alte aşezăminte, la aflarea şi primi

rea unui astfel de calendar.

Din cele patru soluţiuni propuse, a patra fără îndoială 

e înlăturată prin faptul că Marea Biserică *) nu poate luora 

izolat şi parţial într’o chestiune de un interes bisericesc 

atât de mare şi general, fără a se înţelege cu celelalte 

Biserici. Şi dacă Marea Biserică ar voi să ajungă la această 

înţelegere, nu se poate nădăjdui că celelalte Biserici ar 

urma-o, pentrucă Biserica Rusiei, a României şi a Serbiei 

având în vedere condiţiunile în care se găsesc credincioşii 

lor după războiul general, şi socotindu-şi propriile lor in

terese, îmboldite puternic la aceasta şi de Guvernele res

pective, vor căuta mai degrabă să aibă un calendar comun 

eu celelalte naţiuni civilizate, decât să caute să dobân. 

deasoă unul mai exact şi mai praotic. Şi chiar în cazul 

eând, în chip izolat şi independent de alte naţiuni, noi am 

fi primit alt calendar, fie chiar şi cel mai desăvârşit şi 

mai praotic, chestiunea calendarului nostru n’ar fi dezlegată 

deplin, oi ar rămânea întreagă, din punct de vedere social 

şi practio, pentrucă ar fi încă motive pentru care s’ar im

pune reforma calendarului nostru, şi identitatea datelor 

noastre cu acele ale altor naţiuni civilizate ar ajunge tre

buincioasă.

A treia soluţiune de asemenea este înlăturată, din pri. 

oină că, chestiunea calendarului, ou toate că e studiată de 

mai mulţi ani oficial şi oficios şi cu toate că s’au întocmit 

proiecte pentru dezlegarea ei, totuşi, cercetând chestiunea 

din acest punct de vedere şi greutăţile de care se izbeşte 

dezlegarea ei definitivă, nu putem spune pozitiv că această 

soluţiune este de asemenea de o rezolvare grabnică. Şi din 

contra, se cunosc motivele din pricina cărora, după războiul 

general, mai multe guverne şi biserici doresc viu şi caută

*) Adică Biserica Patriarhiei Constantinopolului. — N. Trad.

un calendar uniform pentru toţi supuşii lor creştini şi în 

legătură cu al celorlalte naţiuni civilizate, după cum re

zultă aceasta din recomandările respective ale guvernului

grecesc către Biserica Greciei şi a Constantinopolului, din
/

scrisoarea Patriarhului Tihon al Rusiei către Patriarhatul 

ecumenic şi din dorinţa Biserioii României pentru convo

carea cât mai curând cu putinţă a unui Sinod ecumenic, 

în care chestiunea calendarului să fie cea dintâi pusă la 

ordinea zilei.

Dar şi a doua soluţiune este înlăturată, pentrucă înlo

cuirea calendarului iulian prin cel gregorian nu îndepli

neşte toate condiţiunile cerute din punct de vedere biseri

cesc, ştiinţific şi practic. E adevărat câ, din punct de ve

dere ştiinţific, calendarul gregorian e mai precis decât cel 

iulian, Cu toate acestea nici el n’are o preciziune desăvâr

şită. îşi are şi el greşelile lui, mai cu seamă în compara- 

ţiune cu altele desăvârşite, şi de aici dorinţa de a avea 

un calendar mai precis şi o reformă a calendarului mai
*

deplină. întocmirea calendarului gregorian are scăderi mai 

numeroase decât canonul alexandrin, şi calendarul iulian 

este de preferat din punct de vedere practic, pentrucă e 

mai simplu decât cel gregorian şi decât toate celelalte năs

cocite până acum.

Pentru aceste pricini, înlocuirea grabnică a calendarului 

iulian şi a canonului alexandrin prin calendarul şi soco. 

teala gregoriană e fără scop, deşartă şi nefolositoare şi ar 

produce zminteală şi imputări drepte, fiindcă ar fi fără te

mei ştiinţific sau bisericesc. Şi dacă luăm în consideraţiune 

că, într’un chip sau altul, această înlocuire ar putea sluji 

propagandiştilor dibaci pentru a exploata şi înşela pe creş

tinii ortodocşi, vom ajunge uşor la încheierea că şi această 

soluţiune trebuie înlăturată.

Deci cele trei soluţiuni din urmă fiind înlăturate, nu 

mai rămâne decât s’o primim pe cea dintâi, care constă 

din reformarea calendarului nostru şi a canonului pascal 

întrebuinţat de noi.

Această reformă, fără îndoială, e un act vrednic de laudă, 

pe care) nimenea nu l poate ocărâ sau batjocori şi a cărui 

trebuinţă a fost recunoscută, recomandată şi propusă mai 

întâi de conaţionalii noştri, dar pentru multe pricini, oum 

am văzut, nici îndeplinirea ei nu s’a putut dobândi.

Dar nu mai este niciun temei îndestulător să se amâne 

ceiace nu s’a putut face până acum, fiindcă trebuinţa re

formei continuă a exista şi numai prin această reformă vom 

putea ajunge la rezultatul dorit şi la scopul urmărit, a- 

nume ca toate popoarele creştine, fără deosebire, să aibă 

aceiaşi dată şi să serbeze în aceiaş timp Paştele şi alte 

sărbători.

Deci cum se va putea dobândi această reformă?

a. In ce priveşte calendarul, luând în consideraţiune pre- 

ciziunea de netăgăduit a anului solar (tropic), fără îndo

ială că trebuie să reformăm calendarul nostru pe temeiul 

anului solar şi potrivit lui. Acum, de oarece între calenda

rul iulian şi anul solar precis este o deosebire cam de 13 

zile, socotesc că se impune adăogarea acestor zile la o 

dată oarecare, aşa ca această dată să fie socotită ca mă

rită cu 13 zile şi numerotată în conformitate. Rezultatul 

acestei reforme va fi că, pe deoparte, toate popoarele creş

2
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tine, până la 2100 vor avea aceiaşi dată şi vor prăznui 

în acelaş timp toate sărbătorile comune mişcătore; pe de 

altă parte, vom păstra calendarul iulian, dar reformat, mai 

desăvârşit şi pe oare-1 vom numi „Calendarul iulian re

format44.

b. In ce priveşte aoum reforma Canonului pascal, vom 

spune cele ce urmează:

De oarece fixarea Paştelui potrivit cu regula în vigoare, 

care se sprijină pe data de 21 Martie a stilului iulian, ca 

zi a echinopţiului de primăvară, nu esfce în totul şi tot

deauna dreaptă şi cunoscută, şi după spiritul Sinodului din 

Niceia, numai prin observări astronomice este cu putinţă 

împlinirea măsurilor privitoare la serbarea Paştelui, aşa 

fiind, se impune să găsim ziua Paştelui pe temeiul tablelor 

astronomice care pot fixa hotărât adevărata zi a echi

nopţiului.

O aşa statornicire a zilei Paştelui, fără să fie nevoie de 

a recurge la canonul alexandrin şi la calculul gregorian, şi 

care este conformă slovei şi spiritului hotărârilor sinodale 

dela Niceia pentru serbarea Paştelui, după care această săr

bătoare trebuie ţinută în Duminica ce vine după luna plină 

oare urmează echinopţiul de primăvară sau cade odată cu 

el, o asemenea statornicire cred că ar fi aprobată de toate 

jisericile creştine, care ar prefera-o din punct de vedere 

ştiinţific şi bisericesc, căci ea n’ar atinge în nimic vred

nicia şi autoritatea niciunei biserici.

Urmarea primirii acestei măsuri de către biserica noastră 

şi de celelalte ar fi prăznuirea în acelaş timp şi de toate 

popoarele creştine a sărbătorii Paştelui şi a sărbătorilor 

mişcătoare care ţin de el.

Dar, înainte de toate cred că se impuneconvocarea unui 

congres pancreştin, în cara să fie reprezentate toate câr

muirile creştine şi toate bisericile. Acest congres trebuie 

să studieze bine calendarul iulian şi gregorian şi oricare 

altul, precum şi memoriile şi studiile relative care ar fi 

supuse lui şi va hotărî să se primească calendarul cel 

mai desăvârşit, atât cât se poate, din punct de vedere ştiin

ţific, şi mai practic decât cele în întrebuinţare, în ce pri

veşte hotărârea unei măsuri oomune pentru a găsi ziua 

Paştelui, restrângând chiar şi spaţiul de 35 de zile în care 

oscilează această sărbătoare, sau va hotărî să se aşeze a- 

ceastă sărbătoare pe o dată fixă, care, în chipul acesta, ar 

ajunge nemişcătoare şi ar îngădui tuturor popoarelor creş

tine să prăznuiască în aceiaşi zi cea mai mare sărbătoare 

a creştinătăţii.

Dar dacă convocarea acestui congres pancreştin nu se 

face până în anul 2100, ceiace este inadmisibil sau dacă, 

chiar adunat, nu ajunge să găsească un calendar interna, 

ţional mai ştiinţific şi mai practic, în acest caz, pentru a 

slăbi deosebirea care, din anul acela, va creşte încă între 

calendarul iulian şi gregorian şi pentru a avea aceleaşi 

date cu celelalte naţiuni civilizate, se impune îndeplinirea 

măsurii următoare :

Fiindcă între anul iulian şi cel solar (tropic) este o deo

sebire cam de 11 min. şi 13,92 sec. şi fiindcă această deose

bire în răstimp de 128 de ani ajunge să fie aproape de o

zi întreagă, pentru a înlătura această deosebire, ajunge ca 

fiecare al 128-lea an să fie socotit, nu ca an bisect, cum 

este socotit el în calendarul iulian, ci ca an comun de S65 

de zile. Dar fiindcă după regulă fiecare an ultim al fiecă

rei perioade nu poate fi un an comun, ci totdeauna trebuie 

să fie bisect, pe de altă parte, pentru a uşura publicul, noi 

rânduim ca fiecare an secular, cuprins în perioda de 128 

de ani şi ale cărui cele două numere dintâiu dela stânga 

se pot împărţi cu 4, să fie socotit, ca an comun, şi nu

mai anii seculari, cuprinşi în răstimpul de 128 de ani şi 

ale căror cele două numere dintâiu se pot împărţi prin 

patru, să fie socotiţi ca ani bisecţi.

Urmarea acestei măsuri ar fi că, plecând deU anul 2100, 

calendarul reformat astfel din punct de vedere ştiinţific, ar 

fi mai mai desăvârşit decât cel gregorian şi până la anul 

2800 toate popoarele creştine ar avea aceiaşi dată. Şi mai 

departe, apoi, printr’o socoteală la fel, pe temeiul totdeauna 

al perioadei de 128 de ani, s’ar putea dobândi continui

tatea potrivirii datelor între toate popoarele creştine.

Ceiace Mitropolitul Antim găsise ca trebuincios 

pentru îndreptarea calendarului, adică să se adune un

congres pancreştin, a şi început a se împlini. Con- 

ferenţa ortodoxă adunată la Constantinopol în cursul 

acestei luni, e o dovadă că lucrurile merg pe calea 

aceasta.

Deocamdată e o adunare numai a bisericilor orto

doxe. De aci, probabil că se va trece şi mai departe.

Nu putem dade pe acum rezultate definitive ale a- 

cestei conferen{e, pentrucă ea e încă în curs. Putem 

însă arăta şirul lucrărilor care se urmează, pentrucă 

din ele putem băga de seamă care e cursul ideilor şi 

cum se poate prevedea că se va dezlega chestiunea.

Deocamdată putem spune, însă că în şedinţa a pa

tra de Luni, 21 Mai, conferen{a s’a pronunţat deja 

că: 1. trebuie o reformă a calendarului; 2. că în a- 

ceastă reformă trebuiesc menţinute dispoziţiunile ca

nonice; 3, că reforma trebuie făcută după arătă

rile ştiinţei; 4. că reforma care se face acum la 

Constantinopol e provizorie, până ce Bisericile se vor 

înţelege pentru o reformă mai bună a calendarului 

iulian şi gregorian; 5. că se suprimă cele 13 zile cu 

care suntem în urmă faţă de calendarul apusean, şi 

anume ziua de 1 Oct. se va socoti drept 14 Oct^ 

Episcopul va hotărî ce face cu sărbătorile care cad 

în acest interval; 6. să se invite institutele astrono

mice din Bucureşti, Belgrad, Petrograd şi Atena să dea

data căderii exacte a echinopţiului pe un şir de 100

de ani, pentru a şti când să punem data Paştelui şi 

să fie rugate a răspunde până la sfârşitul lui Noem- 

vrie 1923.

Astea sunt lucrurile hotărâte până în clipa când 

scriem aceste rânduri. In deosebire de acestea, vom 

da aici unele din actele depuse la această conferenţă 

şi care arată mai deplin gândurile care circulă aici.

Dăm mai întâi aici rezumatul proiectului de reformă 

sârbesc, aşa cum a fost prezentat el de profesorul
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sârb Milutin Milancovici, delegat la conferenţă îm-

Gavriil al Muntenegrului din 
partea Serbiei:

R E Z U M A T U L
proiectului de reformă a calendarului

prezentat de delegaţii sârbi.

Pentru a ajunge la o concordanţă între calendar şi anul 

solar, dela reforma iulianâ încoace s'a recurs la împărţirea 

potrivită a anilor bisecţi (de 366 de zile), printre anii or

dinari (de 366 de zile), pentrucă valoarea mijlocie a unei 

serii din aceşti ani, reprezentând perioada în aşezarea anilor
y

bisecţi, sa se apropie pe cât posibil de valoarea mijlocie a 

anului tropic, care este egală cu

365 de zile, 5 ceasuri, 48 de minute şi 46 de secunde,

Calendarul iulian e departe de soluţiuuea satisfăcătoare 

pentrucă media unei serii de 4 ani (care e tipul fundamental 

al acestui calendar) este

8 X  366 +  366 =  365.26 d =  365 d, 6

4

şi se deosebeşte cu 11 min. 14 sec. de valoarea citată 

mai sus.

Calendarul gregorian dă o soluţiune mult mai satisfăcă, 

toare. Suprimând 3 zile dintr’o serie de 400 de ani iulieni 

el dâ media

400 X  365.25 —  3 =  365.2425 =  365 d, 5or*, 4 m, 12*

400

Această valoare nu se deosebeşte de valoarea astronomică 

decât cu 26 de secunde. Pe când în calendarul iulian gre- 

şala săvârşită se îngrămădeşte până să alcătuiască o zi 

întreagă în 128 de ani, în calendarul gregorian nu se mai 
petrece asta decât numai într’o perioadă de 3323 de ani*

Dar aproximarea se poate împinge mult mai departe. 

Profesorul sârb d. Trpcovici a născocit un sistem de in- 

teroalare a anilor bisecţi, oare se împacă de minune cu da. 

tele astronomice. După proiectul său, fiecare al patrulea an 

este bisect, ca şi în celelalte două calendare creştine. Dar 

printre cei nouă ani seculari succesivi nu sunt decât doi 

ani bisecţi, ceilalţi sunt ani ordinari. In felul acesta, din 

cursul de nouă veacuri ai calendarului iulian, se suprimă 

şapte zile, aşa oă durata mijlocie a anului noului calendar 

este

900 X  365.25 —  7 =  365.24222 d =  365 d, 5 <”*, 48 m, 48 8

900

Această valoare nu se deosebeşte de valoarea astronomică 

decât cu două secunde cel mult, aşa că vor trebui mai mult 

de 43000 de ani pentru ca greşala săvârşită să ajungă a 

forma o zi. Acest calendar este, prin urmare, de 13 or1 

mai exact decât calendarul gregorian.

Cei doi ani dintre cei nouă ani seculari care trebuie să 

rămâie bisecţi, după proiectul d-lui Trpcovici sunt acei care» 

împărţiţi fiind prin 9, dau restul 0 sau 4. Aceştia sunt 

anii subliniaţi din tabloul care urmează

2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800.

Se vede că, după acest proiect, anul 2000 ar fi un an 

ordinar, pe când în calendarul gregorian va fi un an 

bisect.

preună cu Mitropolitul

Dar ne putem feri de o deosebire atât de apropiată cu 

calendarul gregorian, schimbând ultima regulă din proiectul 

d-lui Trpcovici, fără a atinge principiul ei. Ajunge să ho

tărâm ca bisecţi printre anii seculari acei care, după ce au 

fost împărţiţi prin 9, dau restul de 2 sau 9. După această 

reguli, vom avea tabloul următor în care au fost subliniaţi 

anii bisecţi

2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800,

2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 8400, 3500, 3600, 3700.

Dacă comparăm acest tablou cu următorul, în care am 

subliniat anii bisecţi din calendarul gregorian,

2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800,

se vede că întâia deosebire de calendarul gregorian se va

înfăţişa abia în 2800, adică după 877 de ani.

O astfel de reformă ajunge de sigur la cea mai mare

preciziune posibilă a calendarului nou ou cele mai mici

schimbări în calendarul actual. Anii şi lunile rămân caşi 

în calendarul actual, şi toată reforma se mărgineşte la anii 

seculari şi la suprimarea celor 13 zile din calendarul ac

tual. După săvârşirea ei, sărbătorile fixe îşi vor păstra da

tele cele vechi, în timp ce sărbătorile mişcătoare trebuiesc 

hotărâte după regulele obişnuite ale Bisericii.

D. Trpcovici a lucrat în această chestiune un proiect 

foarte amănunţit, pe care noi de asemenea îl vom supune 

cercetării conferenţei.

(ss) Mitropolitul Muntenegrului Gavriil
(ss) Dr. M. Milancovici.

S U P L I M E N T
cxplicativ la proiectul sârbesc pentru

reforma calendarului

In proiectul nostru pentru reforma calendarului, §  §  6, 

7, 8, 9 şi IO 1) sunt acele care vorbesc despre fixarea zilei 

Paştelui. Cum se ştie, baza principală pentru fixarea arit

metică a datei când cade cea dintâi lună plină după echi- 

nopţiu (luna pascală), este ciclul lunar al lui Meton, atât 

în Biserica noastră, cât şi în caa catolică. Aceasta e o re

gulă empirică a vechii astronomii greceşti, care a fost în

trebuinţată şi de Evrei şi de creştini pentru determinarea 

fazelor lunii. Progresul ştiinţei astronomice ne-a procurat 

valori numerice mai exacte, pentru folosirea acestei regule, 

decât cele care au fost la îndemâna predecesorilor noştrij 

şi noi n’am stat la îndoială de a folosi aceste progrese, ou 

prilejul determinării zilei pascale. Pentru motivul acesta şi 

având în vedere faptul că am suprimat, în proiectul nostru 

13 zile din calendarul actual, ne-am văzut siliţi să intro

ducem oarecare schimbări în metoda care a fost practicată 

pentru fixarea zilei P.-ştelui, păstrând însă principiul de te

melie al acestei metode.

După metoda actuală, ^graniţa pascală a fost pusă tot

deauna în a treia zi după luna plină pascală, care zi e 

socotită pe epactele în vigoare, adică 18 zile după luna 

nouă pascală. Această metodă a fost corectată şi justificată 

în cei dintâi ani care au urmat după Sinodul din Niceia

»

1) Aceste numere se referă la alt proiect decât cel dat ma1 

sus. Dar fiindcă cuprinde tot ce cuprinde şi acesta, nu l-am ma* 
repetat. — Nota Trad.
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şi mai ou seamă în anul 532 Dionisie a adoptat ciclurile 

din Alexandria, cum şi datele când cade luna pascală, pen

trucă la aoeastă epocă luna plină astronomică coincidă în 

adevăr nu cu ziua a 15 a, ci cu a 18-a zi a lunii nouă 

pascale. Dar această deosebire, cu 

servat astronomiceşte, a dispărut
A
in

este uşor 

1462, când

de ob-

luna

plină astronomică medie începuse a coincide cu a 15-a 

zi a lunii nouă pascale. Prin urmare trebuinţa de a lua 

drept graniţă pascală ziua a 18 a fazei lunare care înce

tase de a exista.

Totuşi această inconsecvenţă a fost păstrată la noi până 

în zilele noastre, şi de aceia noi prăsmuim sărbătorile Paş- 

telui chiar şi 26 de zile după încheierea unui şir de

faze lunare astronomice (lunaison) (de exemplu în 1898), 

ceiace e protivnic hotărârii Sinodului din Niceia şi ceiace 

nu s’a întâmplat niciodată în vremurile cele dintâi.

Proiectul nostru ţine seamă de fazele lunare reale, şi 

epaotele care sunt cuprinse în proiectul nostru arată vârsta 

lunii la 1 Ianuarie şî la 1 Martie cu exactitatea că poate 

oferi o socoteală care operează numai cu numere întregi- 

Prin urmare, potrivit epactelor noastre, graniţa pascală 

trebuie pusă în ziua a 15-a a lunii pascale.

Pentru determinarea ciclurilor lunare, noi ne propunem 

metoda dionisiană, pe care popoarele din Apus o numesc şi 

metoda iuliană (se adavjgă 1 la anul dat şi suma căpătată 

se împarte prin 19; restul dă ciclul). Dar nimic nu ne îm- 

pedecă de a recurge şi la metoda bizantină adăogând 17 

la anul dat şi împărţind suma căpătată prin 19; restul va 

da ciclul bizantin.

In acest al doilea caz, va trebui să întrebuinţam pentru 

epacte tabloul următor:

Ciclu
bizantin Epacta

Ciclu
bizantin Epacta

1 i i 11 X X I I

2 x m 12 j i i

3 X X I V 13 X I V

4 y 14 X X V

5 X V I 15 V I

6 X X V I I 16 X V I I

7 V I I I 17 X X I X

8 X I X 18 X

9 (0) 19 X X I

10 X I

Este evident că ciclurile lunare (sau numerele de aur) 

determinate prin metoda dionisiană, respectiv bizantină, sunt 

diferite pentru acelaş an, dar, cum e uşor de verificat, dau 

pentru acelaş an aceiaş epactă, ceiace e foarte natural, 

fiindcă vârsta lunii nu poate atârna de chipul de a o socoti,

Cu toate acestea exactitatea determinării lunii pline cu 

ajutorul ciclurilor lunare şi a epactelor, cu toate silinţele 

noastre, îşi are marginile ei care decurg precis din faptul 

că operaţiunea este făcută cu numere întregi. Afară de asta, 

această operaţiune ia în consideraţiune mişcarea medie a 

lunii şi nu ţine nicio socoteală de inegalităţile acestei miş

cări, care sunt numeroase, pcntrucă luna face parte din 

membrele cele mai nestatornice ale sistemului nostru pla

netar.

Pentru aceasta subsemnaţii, primind propunerile Mitroi 

politului de Yizeia I. P. S. Antim, nu s’ar putea împotriv

ea ziua Paştelui să fie determinată după fazele reale ale 

lunii, faze cu putinţă de a fi exact prevăzute şi socotite 

prin mijloacele astronomiei şi ale mecanicei cereşti. Prin

ui mare ei sunt dispuşi a înlocui 

iectul lor prin următorul :

7,8, 9 şi 10 din pro-

7

Determinarea lunii pline pascale se va face prin mijlocul 

unei socoteli astronomice, luând în consideraţiune totdeauna 

progresele realizate de astronomie şi socotind totdeauna

timpul după meridianul Ierusalimului.

Delegaţii patriarha

lului sârbesc şi ai Re

gatului iugoslav.

Mai avem încă multe acte de cunoscut în chestiunea 

aceasta.

Constantinopol, 23 Mai 1923.

Arhim. MCRIBAN.

CI/CITIRILE NOASTRE

O îmmormântare în munţi, a fostului episcop 

de Roman, Gherasim Safirin, retras după ple

carea din scaunul episcopal în cel mai sălbatec 

loc de sihăstrie, în schitul Frăsineiului în munţii 

Vâlcei, până unde duc cărări din cele mai grele 

de urcat chiar vara, dar mai ales iarna, şi în- 

deosebi locul cu totul nepotrivit ales pentru îm- 

mormântarea sa, pe malul unei râpi, ne-au adus

aminte de cimitirele noastre şi de chipul ana

poda al întreţinerii lor.

Deşi cultul morţilor este şi în Biserica noastră, 

totuşi el nu e aşa de desvoltat ca în ţările apu

sului. Sunt unele laturi ale ţării noastre unde, 

câteodată, pare mai desvoltat, îndeosebi prin 

obiceiul de a se fâce repausaţilor parastase multe. 

Dar atât nu e destul. Afară de oraşe, unde s’a 

imitat mult din ceiace, sub acest raport, s’a văzut 

pe aiurea, încolo, în toată ţara cimitirele sunt

foarte neîngrijite, iar unele locuri în sălbatecă 

părăsire.



CIMITIRELE NOASTRE

La sate, se văd cimitire în care vitele de tot 

soiul, pasc şi râmă în toată voia, şi de multeori 

acestea sunt chiar ale preotului!... Desgrădite 

şi pline de buruieni, ele impresionează cumplit 

■ şi sunt nota unui popor încă mult departe de 

civilizare. Dar neorânduiala tn care sunt aşezate 

mormintele, denotă o cumplită neglijare şi oglin

deşte cât de puţin respect are poporul nostru 

pentru trupurile celor răpausaţi. Cimitire rurale 

într’o stare de întreţinere mai rea, ca prin satele 

din vechiul regat, nu se găsesc nicăiri în Europa.')

Să nu ne închipuim însă, că stau mai bine 

cimitirele monăstireşti.

Mai întâi, aceste cimitire sunt făcute deobiceiu, 

în cele mai nepotrivite locuri din cuprinsul mo- 

năstirei. Locurile mai bune stareţii le păstrează 

pentru livezi de pomi sau fâneţe; şi doar ce loc 

mai potrivit poate fi pentru un cimitir decât o 

livadă frumoasă?... La multe monăstiri cimitirelor 

nu li se schimbă terenul veacuri dearândul. Morţii 

sunt conţinu desmormântaţi la şapte ori la mai 

mulţi ani, — alteori mai curând, — ca să se tacă 

loc altora; căpâţănele li se pun în rafturi într’o 

gropniţă (un subsol făcut anume sub biserica din

cimitir), iar oasele celelalte aruncate într’o groapă 

comună, peste altele scoase mai demult. Rar, 

cine are parte ca oasele să-i fie puse toate la 

un loc în vreun sicriaş deosebit. La Cernica am 

găsit craniul pe care era scris cu cerneală că 

fusese al epiicopului Atanasie Stoenescu dela 

Râmnic, pus peste oasele dintr’un alt sicriu pe 

care era scris numele altui decedat!...

Cine a intrat în asemenea gropniţe, că aproape 

toate monăstirile mari au câte una, a putut vedea 

acel spectacol oribil, impresionant prin desgustul 

ce inspiră, cu tigvele înşirate pe poliţe, ca bor

canele unei farmacii, cu oasele trupurilor aruncate 

grămezi în gropi descoperite, lângă perete, şi 

cu aerul greu din cuprinsul lor!... Vizitatorii 

«sentimentali» văd partea impresionantă externă 

a acestor expoziţii macabre, ca un prilej dere- 

flecsiuni asupra vieţii omeneşti şi a morţii, iar 

alţii chiar găsesc prilej de descrieri literare (C. Ne- 

gruzzi şi Gala Galaction au descris admirabil 

gropniţă monăstirei Neamţul); totuşi, aceste re- 

flecsii nu acopăr actul brutal şi necreştin al scoa

terii şi aruncării ţărânii şi oaselor celor adormiţi,

într’o parte şi alta.
t

A  _______

*) In mijlocul Constantinopolului, Turcii au un cimitir în groaz
nic hal de neîngrijire. (Nota Arhim. Scriban).
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Aţi văzut cândva o desgropare de mort ?... Cum 

e despărţită şi împrăştiată ţărâna de oase, ca 

acestea să fie puse apoi ghemuit într’un săculeţ 

sau alt sicriaş mai mic ?... Dece această despărţire 

a ţărânii trupului de oase?... Dece nu le-am lăsa, 

să putreziască laolaltă în veci, cum au şi vieţuit 

laolaltă aici pe pământ?... Cimitirul e loc de 

vecinică odihnă pentru cei adormiţi în Domnul, 

aşa trebue socotit şi astfel trebue respectat. 

Morţii nu trebue desgropaţi; groapa se pecet- 

lueşte până la a doua venire a Domnului.

Oare poate fi justificată desgroparea părinţilor 

la 7 ani, numai pentru curiozitatea de a se vedea 

în ce stare se găsesc trupurile lor?... Dar ce 

dragoste fiască poate fi aceia, care strică odihna

de veci a părinţilor, sau altor rude, şi le risi

peşte ţărâna trupului într’o parte, iar oasele le 

ghemue în alta?... Pentru a li se face rugăciuni? 

Dar, aceasta se face foarte cuviincios deasupra 

mormintelor, fără a le răscoli ţărâna şi oasele.

Vorbim de cimitirele vremurilor normale, nu 

de cele din războaie, care nu mai pot fi făcute 

cu toată rânduiala, sau de cei ce se pierd în 

mare, sau de desgropăril* impuse de împre

jurări juridice. Cu toate acestea Germanii ne-au lă

sat admirabile pilde de cimitire făcute chiar în vre

mea războiului, dela care ar trebui să învăţăm a 

respecta pe morţi chiar când ei ne sunt cei mai 

cumpliţi duşmani, străini şi de lege şi de neam.

Priviţi grămădirea de morminte dela monăs

tirile Cernica, Căldăruşani, Paserea şi alte mo

năstiri, şi îndeosebi, neorânduiala şi gropile scu

fundate dela Neamţul...După aceia, priviţi iarăşi, 

simplitatea şi ordinea din cimitirele germane 

lăsate la noi, o copie a acelor parcuri-cimitire 

din întregul apus al Europei!... Cercetaţi,a se- 

menea, cimitirele mai nouă ale feluritelor oraşe1 } 
şi ţări, şi veţi vedea ce grădini admirabile alcătuesc 

ele şi ce cărări îngrijite acopăr locul sub care

dorm în Domnul, cei cari cândva au fost şi ei 

pe acest pământ.

Astfel de cimitire sunt făcute dintr’un profund 

respect cătră cei adormiţi, dintr’o caldă credinţă 

în viaţa viitoare şi pentru educaţia creştină a 

celor rămaşi care şi le văd,— deci dintr’un cult al 

morţilor cu desăvârşire superior celui dela noi.

*

Dar, aceste observaţiuni asupra cimitirelor 

noastre le facem şi cu alt scop, deoarece negii-
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jenţa cimitirelor dela sate, ca şi ordinea în care 

încep a se face mormintele la oraşe, sunt în 

destulă măsură cunoscute acum tuturor.

Dorim a atrage luarea aminte asupra unei alte 

lipse, curioase, greu de justificat, şi care, a trecut 

până acum neobservată. Această puţină îngrijire

ce se dă locurilor de vecinică odihnă e nu numai 

a credincioşilor noştri, dar mai ales a clerului,

— a clerului de jos până sus de tot.

Cine va cerceta vreodată un cimitir evreesc, 

va deoSebi îndată între lespezile înclinate ce se 

înfig pe la morminte, câte una cu totul deo

sebită, — acea lespede ori monument deosebit 

arată locul unde odihneşte un rabin. In monăs- 

tirile apusului am văzut cimitire în care la mijloc 

sunt puşi stareţii, iar în jurul lor, într’o minu

nată rânduială şi cu crucile absolut egale monahii. 

Este la noi vreo rânduială de acest fel?...

După aceia, aiurea, fiecare episcopie are loc 

anume hotărât pentru îmmormântarea episcopilor, 

precum la Roma sunt locurile destinate pentru 

îmmormântarea papilor.

Aţi observat cum se îmmormântează la noi 

şi în ce locuri odihnesc membrii adormiţi din 

clerul înalt?...

Unii vlădici, dacă repausează în oraşul reşe

dinţei, sunt aşezaţi în scaun, alţii culcaţi în sicriu

ca toţi muritorii. Unii în odăjdiile toate, alţii ca 

simpli monahi. Cât pentru localitate şi locul de 

îmmormântare, apoi, — întrucât de mult nu mai 

avem episcopi care să fi zidit biserici cu chel

tuială proprie, deci să aibă morminte la ctitoria

lor, — prea puţini sunt îmmormântaţi la epis

copiile lor; cei mai mulţi, pe unde îi găseşte 

sfârşitul, şi foarte mulţi prin cimitire obşteşti, 

fără un loc deosebit cum se cuvine unui fost 

arhipăstor, şi adesea prin cimitirele altor eparhii.

La niciuna din mitropoliile şi episcopiile noastre 

nu se găseşte câte un loc, în care foştii ierarhi 

să fie aşezaţi la rând (măcar câteo serie din ei), 

în ordinea păstoriei şi a trecerii din această viaţă. 

Cine mai ştie astăzi, pe unde mai sunt împrăştiaţi

mitropoliţii şi vlădicii eparhiilor noaste, de atâtea 

sute de ani, şi chiar mulţi din cei de curând 

adormiţi!...

Şi cât de frumos ar fi, să avem locurile lor 

de vecinică odihnă, cunoscute şi îngrijite în 

fiecare eparhie, cărora clerul şi poporul, în anu

mită zi a anului, — alta decât cea a ctitorilor 

ce urmează zilei hramului — să le fâcă pomenire 

solemnă!.-. Apoi, câte lămuriri nu am avea pentru 

paginile istoriei noastre bisericeşti!

Ştim, că «a Domnului e tot pământul şi pli

nirea lui», — dar desordinea este a noastră.

Deaceia, găsim că trebue să înceteze odată 

şi această neorânduială, şi, pe lângă măsurile 

cele mai severe pentru îngrijirea tuturor cimi

tirelor, sf. Sinod să hotărască a se înfiinţa la 

fiecare mitropolie şi episcopie, câte un cimitir 

deosebit, pentru îmmormântarea cu cinste deose

bită a Chiriarhilor, şi acolo să fie puşi, atât cei 

cari se trec din viaţă la scaunul lor, cât şi cei 

retraşi.

Ordinea aceasta să se impună apoi şi monas- 

tirilor, şi deasemenea ar trece şi pela sate, unde 

preotul încă trebue să aibă un loc deosebit în 

mijlocul păstoriţilor lui, — adevărata sa familie 

in Hristos.

Apoi, morţii să nu se mai desgroape cu săl- 

bătăcia de acum; cultului celor adormiţi în Dom

nul, Biserica noastră să-i dee un fast cât mai 

solemn; iar îngrijirea cimitirelor să se facă, cu 

cea mai strictă priveghere.

VEDAR
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n D o m n u l u i
Haideţi la sfânta datorie cu cugetul înseninat,
Ca să muncim sub scutul legii, Acelui ce ne-a ridicat, 
Şi vom simţi al nostru suflet uşor, senin şi liniştit, 
Căci El va fi la lupta noastră, cu Dânsul drumu-i

[limpezit.]

Purtând mai sus, mai vie facla, în slujba unui Dumnezeu, 
Cu El, cu El păşind’nainte nici drumul nu va părea greu- 
Păstraţj. măgăritarul legii, ca nu cumva noi să uităm, 
Că El este viaţa noastră, ce’n suflet toţi noi o purtăm.

Păstraţi în inimi, fără frică, tăria Sfintelor Scripturi, 
Să nu ne temem de lumina, frumoaselor învăţături; 
Vom fi mai tari la slujba noastră, şi vom porni mai

bucuroşi,
Neşovăiţi la datorie, deapururea victorioşi.

Dragoste de Dumnezeu

Pe veci fie-ne’n inimi armura ce-o purtăm,
Ca să slăvim în veacuri puterea ce-o cântăm; 
De-apururi să domnească senina pace sfântă, 
Departe întristarea ce sufletul frământă.

Pe veci fie-ne cârma Acelui ce slujim, 
Pecetluiţi cu doru-I, mai mult să ne’ntărim- 
Mai simpli şi mai harnici, la bine, la dreptate, 
Să’ntoarcem cu priinţă, gândirile curate.

Sâ’mprospătăm într’una Izvorul de gândire, 
Din stânca de putere, din trainica iubire;
Topită fie zarea de nori întunecoşi.
Cu Domnul, spre lumină să mergem bucuroşi.

TU NE-AI SALVAT

Pătruns de-o milă sfântă pentru un neam pierdut, 
Prin marea Ta chemare de râu ne-ai desfăcut;
O lume ostenită Tu ai răscumpărat,
Cu jertfa ce-ai adus-o prin trup nevinovat.

Tu ne-ai salvat, Isuse; prin noua Ta doctrină,
Ai semănat iubirea, virtutea cea creştină;
Prin sfânta răstignire pe noi ne-ai slobozit,
De lanţurile morţii, de focul îngrozit.

Ne-ai mântuit Stăpâne, prin nor dumnezeesc.
Prin biruinţa mare a drumului ceresc;
Prin’nvierea sfântă, Hristoase, ne-ai scăpat,
Cu adevărul crucii, Tu ne-ai împrospătat.

C A N T A R E
/ III

Când fără sfiiciune, 
Cu inima curată,

Căci Domnul întăreşteî 
El nu îndepărtează,

Cântăm o rugăciune Cu bine răsplăteşte
Acelui fără pată,

II

Pe-acel care lucrează.

IV
Ea nu va fi deşartă, Ascult a sa dorinţă
Ci este ’mplinită. 
Credinţa nu e moartă, 
In inima rănită.

Cu drag i-o împlineşte; 
Ajut orce fiinţă, 
Cu milă isbăveşte.

V
Privirea Lui stă trează, 
Iubirea Sa rodeşte; 
Acela ce veghează,
In toate birueşie.

LAURA SCRIBAN 

Profesoară

Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei
In articolul «Condiţiuni la studiul de combatere al 

adventismului» publicat în nr. 2 1922 al acestei reviste, 
Păr. Chirică dela Hiliţa-Iaşi, arătând greutatea de a 
combate pe adventişti cu anumite locuri din sf. Scrip
tură, traduse greşit în ediţiile Bibliei de până acum, 
aminteşte şi de câteva locuri de acestea din tradu
cerea mea a Bibliei, la cari sunt dator cu câteva lă
muriri.

Păr. Chirică spune că a comparat aceste locuri cu 
originalul grec şi cu ediţiile Bibliei din alte limbi, şi 
pe această bază arată greşala de traducere în anumite 
locuri.

Eu voi da lămuriri numai la textele în care Sf. Sa 
pretinde că traducerea mea este greşită.

1. Locul din epistola către Evrei cap. 9 versetul
11, unde este vorba de odihnă de Sabat. Asupra

acestui loc, am mai dat lămuriri în noua revistă bise 
ricească, aşa că m’a mirat că Păr. Chirică scrie ca şi 
când n’ar fi citit deloc acele lămuriri. Deaceea sunt 
nevoit să spun şi aici lucruri pe cari le-am spus 
acolo.

Dela început ţin să mărturisesc că în traducerea 
mea n’am ţinut seamă de niciuna din consideraţiile 
pe cari le-ar putea aduce vreo confesiune asupra 
textului. In întâiul loc, m’a interesat textul, nu ce va 
zice cutare sau cutare confesiune. Căci Biblia este şi 
rămâne mai presus de orice confesiune şi ei trebue 
să se supună orice confesiune care vrea să se înte
meieze pe Biblie în susţinerile ei. Deaceea am căutat 
să văd ce spune textul şi să redau întocmai sensul 
lui. Aşa se face că şi în locul de care vorbim, cu toate 
că ştiam de controversa pe care ar pute-o stârni,



568 BISERICA ORTODOXA ROMANA

n’am putut da o altă truducere decât cea care reiese 

din context şi text.

Ce zice contextul?

După ce mântuirea creştină a fost înfăţişată ca o 

stăpânire peste lumea viitoare şi ca e izbăvire de 

supt frica morţii în capitolele precedente, în capi

tolul acesta are să fie înfăţişată ca o participare la 

odihna lui Dumnezeu. Scopul versetelor 1— 11 este 

să întărească tocmai nădejdea acelei odihne şi să 

îndemne pe creştini ca nu cumva s’o piardă. Căci se 

poate s’t> piardă. Odihna lui Dumnezeu a fost vestită 

strămoşior cititorilor epistolei, dar ei n’au intrat în 

ea din pricina necredinţei lor. Acum odihna aceasta 

le-a fost propovăduită şi l®r, cititorilor. Apostolul 

se referă în versetul 2 la vestirea deosebită a odihnei 

lui Dumnezeu pi anume la vestea bună că Dumnezeu 

a pregătit o odihnă pentru poporul său. Vestirea 

aceasta a fost făcută strămoşilor cititorilor epistolei 

către Evrei şi însemna pentru ei făgăduinţa odihnej 

în Canaan. Dar şi nouă ne-a fost adusă o veste bună; 

şi pentru noi această veste bună înseamnă vestirea 

odihnei cereşti. Cei dintâi n’au intrat în odihna pre

gătită de Dumnezeu. Şi atunci Dumnezeu hotărăşte

un alt period în timpul căruia se poate intra : „ Astăziw 
(versetul 7).

„In a7coXsi7rsTai Tiva<; siosX̂ sîv concluzia este că nu

participarea la odihna lui Dumnezeu este numai decât 

o a7uoXsi7u6(xevov pentru fiecare mădular al neamului 

omenesc. Dacă ar fi fost aşa, sfinţitul scriitor n’ar fi 

scris Ti vaCă  -omenirea are să intre în odihna dum

nezeiască, este un gând sugerat de Genesa 22, com

parat cu făgăduinţele cuvântului dumnezeiesc — un 

gând presupus de argument, dar nu spus lămurit. Cu 

S7cel o5v este trasă o nouă încheiere din Psalmul 95, 

11 combinat cu Genesa 22, care, cum observă De 

Wette, este exprimată întâi pozitiv şi general, apoj 

negativ şi istoric, pentruca astfel să arate că un nou 

îndemn de aceiaş fel a fost dat pe vremea lui David. 

Cele spuse arată lămurit că rămâne încă, sau este păs

trată1) \x\ sfaturile dumnezeieşti pentru alte persoane 

de cât cele pomenite mai sus ca să intre în ea; fiindcă 

—■ aşa am zice noi — oi rcpotepov eâaŢYsXiaOăvTsg (sinr]?- 

YsXtaQăvTsc;), adică, aceia cărora le fusese deschisă 

intrarea în odihna lui Dumnezeu, prin făgăduinţă, n’au 

intrat în ea, tocmai pentrucă nu s’au supus cu ascul

tarea credinţei de cuvântul propovăduit. Şi tocmai 

pentrucă acesta' a fost cazul, Dumnezeu după aceea 

(opp. Tzpovepov) statorniceşte iarăş tiva vjjjiipav, adică 

o zi de poftire, ca să intre în odihna Lui, (ideia mai 

generală de % spa ompias din 2 Cor. 6, 2, fiind accen

tuată aici în deosebi), celor din vremea lui David 

zicând prin David: „Astăzi“ (xŝ a tooootov x p ^vov, adică 

după lungul period scurs dela Moise (făgăduinţa deci 

continuând nerevocată) „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui“. 

Citaţia este întreruptă aici înadins prin cuvintele car

1). Aceasta este adevărata însemnare a lui a7UoXewcetat (comp. 10

26) ca fiind deosebit de xaTaXeiTueiai —  este lăsat înapoi.

o introduc, ca să scoată în lumină mai bine pe or^eptv 

cu care a început. Această hotărâre din nou a unei 

vremi este scoasă în versetul 8 , din faptul că făgă

duinţa intrării în odihna lui Dumnezeu nu numai că 

rămăsese neîndeplinită în cazul generaţiei din pustie, 

dar nici nu-şi găsise împlinirea dela urmă în cucerirea 

Canaanului supt Iosua. Şi versetul 9 începe să tragă 

din cele spuse, şi din faptul adeverit, deşi nemăr

turisit, că chiar după David odihna făgăduită nu 

fusese atunci şi că deci acel ô {xspov din Psalmul citat 

trebuie extins la vremurile Noului Testament, înche

ierea foarte lămurită, #pa arcoXetrcetai oaSSaiia^os 

Xacj) zob 0so6.x) Făgăduinţa este încă deschisă, împli

nirea ei nu s’a sfârşit încă: este păstrată încă pentru 

poporul lui Dumnezeu, care aşteaptă încă, în calitate 

de biserică de credincioşi, 6 oa66aTia(Ji6<; (dela oa66atiC8tv= 

a ţinea un Sabat, după cum soptaoţxos dela 4optaCsiv =  

a ţinea o sărbătoare), ţinerea unui Sabat, bucurarea 

de odihna unui Sabat. Aşa este şi aşa trebuie să fie ;

, căci Sabatul lui Dumnezeu făcătorul este sortit să 

ajungă sabatul întregei creaţiuni, 6 ioprt] to!  Travtos (ca 

să întrebuinţăm fraza lui Filo 1. 21, 35), dar în deosebi 

al poporului lui Dumnezeu: adică primăvara întregei 

istorii. Că „o zi care va fi tot timpul un Sabat" va 

încheia marea săptămână a istoriei lumii, este un gând 

exprimat în felurite forme în tradiţiile sinagogii, ca 

de pildă F. B. Sanhedrin 97 a: „După cum anul al

şaptelea aduse un timp de odihnă după un period de 

şapte ani, tot aşa odihna de o mie de ani va încheia 

periodul de şapte mii de ani". Dar mileniul pământesc 

care are să încheie istoria lumii tot nu va fi (după 

cum se vede lămurit din apocalipsa 20, 7, etc.) o îm 

plinire în totul a acestei făgăduinţe a Sabatului dela 

urmă. S’a obişnuit ce-i drept să se numească în bi

serică mileniul ca a şaptea zi (r\ s686p]) şi vecinicia 

strălucită care vine după el ca a opta zi (tj 6786r\)2). 

Dar ziua a opta, sau octava, a veciniciei de fapt nu 

este altceva decât continuarea vecinică a Sabatului 

dela urmă, cum spune sf. Atanasie în cuvântarea lui 

asupra Sabatului şi Tăierii împrejur (opp. ed. Bened. 

III): Ta (xsXXovta sXtciCojjlsv aaSSaTa aa66aTa)V : „Aşteptăm

Sabatul Sabatelor viitor. Zidirea cea nouă nu va avea 

sfârşit, ci se va arăta în bucurarea de o sărbătoare

*) Imposibilă frază, mai cumplită decât una nemţească ! Aş fi 
putut-o îndrepta, dar fiind polemică, mă feresc de aceasta, ca 
să nu se poată zice că am alterat textul. Cititorii însă greu vor 
înţelege ce e acolo Mai bine dăm aici fraza cum ar fi trebuit 
pe româneşte: «Din cele spuse şi din faptul adevărat, deşi ne- 
mărtunsit, versetul 9 începe să tragă încheierea foarte lămurită:
apa &‘7CoXsL7U£Tai aa66aTiaji,6g T(j> Xa(j> ®so6, adică chiar
după David odihna făgăduită nu fusese atunci şi că de i acel

T/jjASpov din Psalmul citat trebue extins Ia vremurile Noului 
Testament».

Iată, Părinte Chirică, cel care socoteşti în Noua Revistă Biseri
cească că poţi trece uşor peste chestiunile de limbă, iată ce în
seamnă nepăsarea faţă de limbă... Ea se întunecă din ce în ee 
şi împedecă înţelesul.

Ce ai zice de o sârmă care nu duce bine curentul ?.. Aşa e cu 
limba care nu duce înţelesul.

%

Sunteţi cu Păr. Cornilescu amândoi la polemică, dar până la 
greaua chestiune a bunei traduceri, ia învăţaţi vă ce e mai uşor; 
a scrie limpede româneşte. — Nota Ar) im. Scriban.

a). Vechiul Breviu latin la secţiunea noastră.
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necurmată* (§16X00 soprâCsi). Sabatul dela urmă nu se 

va înfăptui deci până ce timpul nu va fi înghiţit în 

vecinicie, şi mortalitatea de viaţă. El va fi încheierea 

vecinică a săptămânii vremii, după cum şapte este 

numărul simbolic al desăvârşirii şi odihnei. Şi acesta 

este obiectul gândirii apostolului şi aşteptării lui când 

zice Spa arcoXeutstat, etc1),

Prin urmare, contextul arată lămurit că este vorba 

de o odihnă cerească, care aşteaptă pe poporul lui 

Dumnezeu, iar nici decum de o odihnă pământească 

aici, într’o zi oarecare. Icoana acestei odihni cereşti 

este odihna Sabatului, inaugurat de Dumnezeu la 

facerea lumii. Deci odihna, care aşteaptă pe creştin, 

nu este o simplă odihnă, ci este o odihnă specială,

o odihnă anumită, cu un caracter hotărât, şi acest 

caracter este simbolizat de odihna de ziua Sabatului, 

deci o odihnă de Sabat. După context dar, adven

tistul nu mai poate spune că e vorba de odihna din 

ziua Sabatului de acum, căci apostolul spune hotărât 

că odihna aceasta din stihul 9 „aşteaptă* pe poporul 

lui Dumnezeu, deci este viitoare. Şi o odihnă în în

ţelesul zilei de odihnă a Sabatului nu există pentru 

creştin acum. Şi atunci nu e deloc greşită expresiunea 

„odihnă de Sabat", care aşteaptă pe poporul lui Dum

nezeu, ci, dimpotrivă, este expresia fidelă a înţele

sului, care reiese din context.

Contextul confirmă expresiunea aceasta. Trebue

deci pus nu numai simplu «odihnă», căci aceasta

n’ar da ideia contextului, ci trebue pus odihnă de
Sabat, ca să arate calitatea sau felul odihnei, şi ca

să se păstreze şi gândul apostolului. Dacă s’ar zice

simplu „odihnă" ideia e necomplectă, căci nu e o

„odihnă oarecare11, ci o odihnă anumită, odihna de 
Sabat.*)

Ce zice textul ? Textul răspunde întocmai ideii 

contextului de mai sus. Textul întrebuinţează tocmai 

un cuvânt nou. In loc de xaTdtitaooic, pe care l-a în

trebuinţat până acum, oriunde era vorba de odihnă, 

apostolul aduce aici un cuvânt nou, original, între

buinţat anume pentru locul şi ideia aceasta şi anume 

cuvântul oa66atio|ji.6ţ, care se întâlneşte numai aici şi 

care nu însemnează numai odihnă, ci odihnă anumită, 

de care am vorbit mai sus, odihnă, care nu trebue 

confundată cu cea de mai înainte. Că trebue tradus 

exact „odihnă de Sabatu o arată însăş formaţiunea 

şi etimologia cuvântului. Cuvântul esţe format din 

oa66at şi sufixul iojjux;, el însuş venind dela sufixul 

”Cw din verbul aa66aTÎCw =  a ţinea sabat. Sabat este
*

numirea pentru sabat. Sufixul tap,6ţ se ştie că arată 

totdeauna, ceva, care ţine de altceva (arată totdeauna 

prelungirea acţiunii cuvântului la care se adaogă). 

Este aceleş sufix, pe care-1 întâlnim în cuvântul pă-

1). Citat după Franz Delitzîch, profesor în Leipzig Commentary 
on the epistle to the Hebrews, traducere engleză din nemţeşte, 
Edinburgh 1882.

2) Da, Părinte Cornii eseu, dar ce e aceia odihnă de Sabat ? 
N’are înţeles pe româneşte. Dacă ziceai : odihnă ca a Sâmbetei 
sau odihnă în felul celei a Sâmbetei sau numai odihnă a Sâm
betei sau ca zilei a şaptea, era mult mai limpede. — Nota Arhim 
Scriban.

gânism de pildă, care arată ceva, care ţine de păgân 

Tot aşa şi în cazul nostru, cuvântul aa66auo|i6c arată 

ceva, care ţine, care are însuşirea de Sabat. înţelesul 

acesta-1 confirmă orice dicţionar grecesc. Voi cita aici 

numai două dicţionare greceşti englezeşti. Unul spune 

aşa: oa66a«a(i6ţ, NT °0° LXX0, class... signifies a Keeping 

Sabbath; iar a ltu l: aa66attoji6? (oaSSatCCto =  to keep 

the Sabbath, adică a ţinea Sabatul); 1) a keeping 

Sabbath 2) the blessed rest from toils and troubles 

looked for in the age to come by the true worshipers 

of Qod and true Cristians1) Heb. 4, 9 (Plut. de su- 

perstit. c, 3; eccl. writ). Prinurmare exact aşa cum 

am tradus eu. Şi părintele Chirică spune că e greş;t

A..... îmi închipuesc că celelalte traduceri străine l-au

indus în eroare. Mărturisesc că in această privinţă 

va găsi cineva multe lucruri, cari sunt în traducerile 

străine într’un fel şi în traducerea mea, într’altfel. Eu 

am avut înainte cele mai bune traduceri străine şi 

cunosc şi pe cele mai puţin bune. Eu am ţinut seamă 

mai mult de rezultatul criticii ştiinţifice a textului 

decât de traducerile existente.1)

Deaceea pentru orientarea şi a altora spun aici că 

traducerile străine se împart în două: cele mai vechi 

şi cele mai noi. Cele mai vechi sunt mai puţin vred

nice de crezare, fiindcă nici textul nu era bine studiat 

pe atunci; şi apoi de atunci încoace critica textului 

a făcut mari progrese. Cele mai noi sunt mai bune şi 

mai vrednice de încredere, căci au avut în vedere 

rezultatele ştiinţifice ale criticii textului până în vremea 

lor. La noi sunt cunoscute mai ales cele dintâi. Aşa 

se face că şi Părintele Chirică a avut în mână tocmai 

aceste traduceri. Sigur că, în traducerea lui, Luther 

scrie : darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke 

Gottes; dar azi traducerea lui Luther e departe de a 

fi exactă după text; dela el până azi s’au făcut mari 

progrese în studiul textului. In schimb însă orice 

traducere ştiinţifică mai nouă are exact ca la mine: 

Sabbathruhe adică odihnă de Sabat. Voi cita numai 

câteva. Miniaturbibel ediţia din 1913 şi cea din 1920 

are aşa: Also bleibt dem Volke Gottes noch eine 

Sabbatruhe vorbehalten: adică: Deci rămâne păs

trată pentru poporul lui Dumnezeu încă o odihnă de 

Sabat; traducerea de Eberfeld, cunoscută ca foarte 

exactă, are tot Sabbatruhe, şi o ultimă traducere din 

1921 are tot Sabbatruhe, şi aşa va găsi oricine va 

cerceta traducerile mai noi. Tot aşa în franţuzeşte: 

Osterwald, care e o traducere veche, deci mai puţin 

exactă după text, are aşa cum spune părintele în 

articolul său, pe când Segond, Darby etc. care sunt 

mai noi şi mai exacte ştiinţificeşte au: II y a donc un 
repos de Sabbat reserve au peuple de Dieu* ; deci 

ca la mine. Acelaş lucru în italieneşte. Traducerile 

mai noi au ca la mine. II nuovo Testamento annotato 

şi în ediţia din 1914 şi în cea din 1920 are : ^E dunque

*) Pe româneşte : Binecuvântata odihnă din trude şi necazuri 
pe care o aşteaptă ade/araţii închinători ai lui Dumnezeu şi ade
văraţii creştini în veacul viitor.

*) Da, dar mai trebuie ceva : să ai şi simţul limbii româneşti 
— Nota Arhim. Scribân.
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riserbato un riposo Sabatico a populo di dio“ etc. 
In englezeşte deasetnenea, Authorised version, cea 
veche, pe care o cîtează desigur Păr. Chirică, are 
simplu odihnă, iar Revised Version şi toate tradu
cerile mai noi au odihnă de sabat: Sabbath rest1) 
etc.. Să mai înşir alte traduceri este de prisos. Rămâne 
dar stabilit, că exact după text nu este simplu odihnă, 
ci odihnă de Sabat, adică aşa cum am tradus eu. 
Aşa că nu e drept să spui că în limbile stră<ne nu 
se găseşte decât simplu odihnă. Fiindcă atunci s’ar 
întâmpla să-ţi arate cineva tocmai contrariul şi încă 
sub autoritatea somităţilor cărturăreşti.

Eu am ştiut chiar dela început că adventiştii în
trebuinţează locul acesta pentru sprijinirea învăţăturii 
lor. Am vrut să-l schimb în a doua ediţie a Noului 
Testament şi m’am izbit de text. L-am schimbat cu 
„odihnire", deşi cum am spus, nu e exact. Am făcut-o 
numai ca să nu dau apă la moară adventiştilor. Insă 
greşala lor stă în interpretarea sucită a textului, nu 
în înţelesul textului, care trebue păstrat aşa cum este 
şi nu trebue schimbat de dragul sau de frica unei 
învăţături. Ar fi foarte primejdios aşa ceva şi deaceea
eu m’am ferit.

2. Al doilea loc este Efeseni 5, 22-23.
„ EEţ xpior6v xai sxxXtaiav". Păr. Chirică spune că 

trebuie pus „în Hristos şi în Biserică", fiindcă 1. aşa 
n’ar mai avea ce zice adventistul împotriva căsă
toriei ca taină; 2. a găsit într’o Biblie germană: „in 
der Kirche" şi 3. aşa ar fi textul. Fără să mai lungesc 
vorba, voi spune numai atât: este cu totul greşit a 
traduce cum spune Sfinţia Sa, tocmai fiindcă textul 
nu-ţi dă voie cu niciun chip. Căci, ca să se traducă 
aşa, ar trebui să ai în greceşte prepoziţia „evu spe
cială pentru asemenea cazuri, iar nicidecum „elţ“ 
Prepoziţia ei? nu se întrebuinţează niciodată în gre~

‘). There remaineth therefore a sabbathrest for the people 
of. God.

ceşte în înţelesul de în, arătând starea pe loc, cum 
ar fi în cazul nostru, ci totdeauna „ev“.

Mai mult: cu verbele, a zice, a trata, etc., deci 
tocmai cu ca în cazul nostru prepoziţia eî? arată 
totdeauna relaţia, deci trebuie tradus cu privire, 
despre, de, adică exact cum am tradus eu. Contextul 
spune acelaş lucru, iar toate traducerile ştiinţifice şi 
critice traduc ca mine-

3. In sfârşit, locul din Apocalipsă 1,10 „xiiptax-ţj %£pcf.": 

ziua Domnului. Traducerea exactă aceasta este. Orice 
dicţionar o arată. Se vede bine că sunt două cuvinte 
în greceşte : rĵ sptţ =  zi şi xoptax'fi =  domnească, adică 
a Domnului, care ţine de Domnul. Mi se pare că e 
caraghios să spui că asta e o traducere greşită, când 
cele mai elementare cunoştinţe de greceşte îţi spun 
că traducerea exactă este: ziua Domnului. „Dumineca" 
este interpretarea, nu traducerea.

După aceeaş logică ar trebui, ca în loc de „ziua 
întâi a săptămânii" din tot Noul Testament, rsă pui 
„ Duminica“, fiindcă asta însemnează. Dar ar mai fi 
aceasta o traducere?

Nu. Eu nu cred că e bine să pui anumite traduceri 
în Biblie, ca să combaţi sau să aperi anumite învă
ţături. Textul trebuie pus şi lăsat aşa cum e. Fiindcă 
dacă ai face o traducere în felul acesta şi cu tendinţa 
aceasta, s’ar putea foarte bine ca şi alţii, să facă 
altă traducere cu alte tendinţe, şi atunci nimeni n’ar 
mai putea avea vreo încredere în Sf. Scriptură.

Deci: respectarea cât mai fidelă a textului şi îm
bunătăţirea traducerilor în aşa fel ca să redea cât 
mai exact textul, care este şi trebuie să rămână ho
tărâtor prin el însuş împotriva oricărei învăţături
greşite.

In această privinţă sunt gata să primesc orice în
dreptare pentru traducerea mea.

D. CORNILESCU

Vechile noastre monumente religioase şi odoarele lor.
i.

Din cercetarea operelor de artă a popoarelor 
vechi, pe cari timpul ni li-a mai păstrat, putem 
deduce că izvorul acelor lucrări a fost religiunea.

Concepţiunile religioase ale fiecărui popor au 
dat şi tonul operelor lor de artă aşa: templul 
egiptean, zidit de un popor veşnic preocupat 
de ideia morţii şi a unei vieţi viitoare, e făcut 
sâ înfrunte vijelia vremurilor şi să trăiască în 
veci şi dacă-i inpunător, apoi te înghiaţă prin 
ideia morţii de care au fost stăpâniţi acei cari 
l’au făcut cu câteva mii de ani în trecut.

Templu roman, ca şi celelalte clădiri ale acestui

popor, îi plin de o măreţie serioasă ca şi po
porul stăpânitor al lumei în curs de atâtea vea
curi şi asupra căruia religiunea şi-a avut rostul ei.

Dacă ne uităm însă la arta Grecilor putem 
vedea o deosebire diametral opusă, căci această 
artă îi plină de farmec şi frumuseţe căci şi re
ligia lor a fost religia naturei vesele şi pline de 
lumină a Eladei şi de aceia şi templul grec îi
o clădire plină de vieaţă şi frumuseţe şi care
îţi naşte admiraţia.

Trecând la creştinism pe care îl vedem înăl- 
ţându-se pe ruinele lumei religioase vechi, la 
început nu face uz de artă din cauză că arta 
Grecilor mai ales, cu care a venit în primul loc
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în contact, nu se potrivea de loc cu severa 
morală creştină. Persecuţiile religioase vin şi ele 
şi fac ca în primele secole să nu poată fi vorba 
de o artă creştină, care se mărgineşte numai la 
simbolism şi încă şi acesta numai în ce priveşte 
pictura.

Cu timpul vedem că-şi face loc şi arta în noua 
religiune şi ajunge a fi chiar necesară şi conform 
principiilor religioase creştine se naşte o nouă 
artă: arta creştină, care pentru orient fiindcă 
şi-a luat avântul în centrul creştin, care a fost 
vechiul oraş Bizanţiu, Constantinopolul de azi,
i s’a zis: arta bizantină, iar pentru apus îşi ia 
naştere arta gotică plină de o măreţie serioasă, 
deci în opoziţie cu arta creştină a răsăritului 
care-i o artă plină de o măreţie veselă.

Dacă de pildă monumentul egiptean te umple 
de groază, dacă cel grecesc îţi naşte admiraţia, 
dacă cel roman îţi arată gravitatea poporului 
stăpân al lumii vechi, apoi în cel creştin se vede 
măreţia divină unită cu simplicitatea evanghelică.

II.

In ceea ce ne priveşte pe noi Românii, putem
spune că tot ceea ce avem mai frumos şi mai 
măreţ ca artă este izvorât iarăşi din ideia reli
gioasă şi singurul loc din trecut unde găsim pro- 
ducţiuni de artă îi biserica.

Măreţe sunt urmele cetăţilor noastre, la fel 
sînt ruinile palatelor domneşti, impunătoare sînt 
culele boereşti încă în fiinţă şi toate acestea 
sînt monumentele noastre, dar nu se pot ase
măna cu măreţia şi bogăţia de artă a monu
mentelor noastre religioase care-s bisericile noastre.

Biserica ortodoxă a fost singura noastră insti
tuţie a trecutului în jurul căreia s’au adunat 
Românii pentru nevoile Neamului. Biserica şi 
Neamul a format în cursul veacurilor o doime 
nedespărţită. Ea i-a îmbărbătat pe Români la 
muncă cinstită, ea i-a luminat, ea i-a condus pe 
calea mântuirei, ea i-a îmbărbătat la luptă pentru 
a-şi apăra pământul, limba şi legea, ea este 
aceia care ni-a făcut să ne păstrăm naţionalitatea 
şi ca să ne facem o idee despre acest rost al 
ei de odinioară, n’avem decât să deschidem 
cartea de suferinţi a fraţilor noştri din Transil
vania, în care se poate vedea cum biserica a 
fost acea care li-a salvat limba, legea şi naţiona
litatea.

De aici se poate vedea uşor de ce străbunii 
noştri s’au strâns în jurul ideii religioase şi au 
făcut atâtea jertfe pentru ea.

Rămâi uimit când te uiţi de la un capăt la 
altul al ţării, în care vezi că pământul îi plin de 
frumoase şi impunătoare monumente religioase, 
aşezate fie la poalele unui munte, fie în spre 
vârful lui ca o falnică cetate, fie în mijlocul unei 
păduri, fie în insula unui lac sau a unui râu,

fie ca un străjer pe o râdicătură de pământ din 
marginea unui sat sau oraş şi în general în lo
curile cele mai încântătoare unde şi natura s’a 
întrecut a-şi da contribuţia pentru măreţia operei 
ce sălăşluia în mijlocul ei.

Putem spune deci că Neamul Românesc n’are 
în fiinţă alte monumente decât cele religioase.

Românii n’au făcut iconomii băneşti când a 
fost vorba de biserică şi de aceia: domnitorii, 
doamnele lor, boerii, clericii, breslele şi în sfârşit 
soaţele au ridicat după putere frumoase locaşuri 
de închinare. Domnii şi boerii le înzestrau cu 
averi frumoase din venitul cărora să fie între
ţinute, apoi le împodobeau cu obiecte pentru 
cult preţioase şi ca metal şi ca artă.

Veneau apoi de făceau danii pentru, a fi po
meniţi şi alte persoane, chiar dacă nu erau rude 
cu ctitorii principali; aşa că încetul cu încetul s’au 
strâns, mai ales la mănăstirile noastre, averi 
frumoase constând din nepreţuite odoare pentru 
cult precum şi din moşii, păduri, robi, vite şi 
prisăci.

Din spusele cronicarilor, vedem că domnii, in 
urma evenimentelor de seamă, râdicau câte o 
biserică, în semn de mulţămire cătră Dumnezeu, 
cum de pildă în primul loc a făcut Ştefan cel 
Mare.

Asprul domn Vlad Ţepeş îşi avea şi el mo
mentele lui de reculegere sufletească şi acest 
vărsător de sânge, de multe ori nevinovat, a 
voit şi el ca prin danii făcute la mănăstiri să-şi 
ispăşească păcatele şi dacă el a făcut daruri 
frumoase de moşii la Snagov, Tismana, Cozia 
şi la altele, apoi ne putem uşor închipui cât 
de bogate au fost înzestrările făcute de domnii 
cucernici.

Nu era apoi curte domnească sau boerească 
care să n’aibă şi un loc de închinare în cuprinsul 
ei, un paraclis.

In chipul acesta se explică existenţa nume
roaselor mănăstiri şi biserici, cari se află pre
sărate pe tot pământul ţării noastre.

*
* *

Izvorul operelor de artă a fost religiunea, însă 
felul în care s’au efectuat a atârnat între altele 
şi de clima, de natura pământului şi de pozi- 
ţiunea geografică.

In felul cum sunt făcute vechile noastre bi
serici, se văd aceste influenţe căci pământul ţării 
noastre fiind acoperit cu Întinse păduri, de aceia 
şi cele mai vechi biserici ca şi locuinţele româ
nilor, au fost făcute din lemn atât corpul clă
dirilor cât şi acoperământul lor.

Cum că aşa au stat lucrurile apoi aceasta ni-o 
spun bătrânele noastre biserici de lemn, pe cari 
timpul ni le-a mai păstrat, biserici durate cu
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sute de ani în urmă după modelul altor biserici 
şi mai vechi.

Cu toţii am auzit pe bătrânii noştri povestind 
din cele auzite de ei de la alţi bătrâni, că cutare 
biserică de lemn sau case de bârne îi făcută din 
copacii tăeţi dinprejuru clădirei; aşa că se poate 
spune că cele mai vechi biserici ale noastre au 
fost făcute din lemn.

La clădirea în asemenea fel a mai conlribuit 
şi poziţiunea noastră geografică, căci fiind în 
calea năvălitorilor nu era posibil de făcut clădiri 
de zid, cari urma să fie dărâmate de furia acelor 
năvălitori, ci clădiri cari se puteau reface cu
uşurinţă.

In ce priveşte forma vechilor noastre biserici 
de lemn, apoi aceasta a fost ceva al nostru
propriu, neînfluenţată decât de condiţiunile na- 
turei, căci fiind locuri cu ploi multe şi repezi, a 
fost nevoe ca clădirilor să li se facă acel aco
perământ înalt şi ascuţit pe care-1 vedem la
bisericile de lemn, formă păstrată şi mai târziu 
chiar la clădirile de zid a lui Ştefan Cel Mare.J

Înfloriturile săpate mai ales pe uşorii uşilor 
şi ai ferestrelor ne arată gustul original izvorât 
din sufletul plin de artă a Românului.

Tradiţia păstrată de cronicari ne spune că
Dragoş Vodă a ridicat o biserică de lemn la 
Olovăţ, înlocuită de Ştefan Cel Mare prin una 
de zid.

Bogdan I ridică şi el o biserică de lemn la 
Rădăuţi, înlocuită de Alexandru Cel Bun cu una 
de zid.

După ce Principatele se consolidează şi rămân
de sine stătătoare se încep în primul loc de 
către domnitori a-se ridica clădiri de zid şi dintre 
acestea cea mai veche care a putut ajunge până 
la noi, neatinsă de înoirile moderne, îi biserica 
domnească din Curtea de Argeş, unde nu de 
mult s’au descoperit mormintele unora din domnii 
din familia Basarabilor din secolul al XlV-lea.

Clădirile noastre de zid, începând cu cele mai 
vechi şi continuând cu cele ridicate până pe la 
începutul veacului al XlX-lea, sunt făcute după 
arhitectura bizantină în care însă se văd inter
calate şi gusturile noastre originale pe lângă 
influenţe străine şi cărui fapt se datoreşte acea 
varietate de stiluri în arhitectura noastră bise
ricească şi care naşte admiraţia atât a noastră 
cât şi a străinilor.

Nici nu se putea ca noi să nu împrumutăm, 
telul în care se clădea la Bizantini

Pentru noi, Românii, popor de plugari şi păstori, 
trăit în necazuri în munţi, a fost o trebuinţă să 
împrumutăm de undeva aceea ce ne lipsea şi de 
care se simţea nevoe în evoluţia vieţii de stat 
şi fiind în apropiere cu orientul, cu care ne unea 
apoi ‘şijfreligia, am împrumutat bucuros arta 
bizantină.

In fruntea vechilor noastre biserici stau: Curtea 
de Argeş şi Trei Ierarhii din Iaşi, care-s cele 2 
mărgăritare ale Neamului Românesc.

Bisericile lui Ştefan Cel Mare îs apoi o fru
moasă podoabă a Moldovei Ele zâmbesc în
îmbrăcămintea lor de zmalţuri cu colori vesele 
în care se vede veselia de după războaele câştigate.

Orişicare biserică veche dinainte de anul 1834, 
dată fixată de Comisiunea Monumentelor Istorice,
îi declarată ca monument istoric.

III.

Monumentele noastre religioase prezintă însem
nătate nu numai din punctul de vedere arhi
tectonic, ci şi din alte puncte de vedere.

In special mănăstirile au avut un rost de seamă 
în trecutu nostru în diferite direcţiuni, căci aici 
au înflorit artele, de aici s’a răspândit cultura 
trecutului nostru, aici au fost locurile de educaţie 
sănătoasă, aici se retrăgeau pentru liniştea ulti
melor zile creştinii, începând cu cele mai înalte 
trepte sociale, în sfârşit mănăstirile au fost şi 
cetăţi de apărare la timpuri grele.

Din acest punct de vedere, putem vedea că 
toate mănăstirile îs înconjurate cu un zid înalt 
cu metereze. Dealungul zidului înăuntru era odi
nioară un pod de lemn pe care stăteau ostaşii. 
Azi se mai văd numai găurile grinzilor în zid. 
In colţurile zidurilor erau turnuri cu găuri pentru 
ţeava tunului, găuri numite crenele. Turnul clo
potelor servea şi ca loc de observare în depărtări. 
Numai la mănăstirea Neamţului se mai păstrează 
vechiul turn de observaţie de odinioară.

Aici se refugiau la vreme de nevoe domnii 
şi ce apărau, cum de pildă a tost mănăstirea Cetă- 
ţuia de lângă Iaşi, ca să cităm un caz numai 
din cele multe, unde s’a retras şi s’a apărat 
Racoviţă Vodă de Ungurii lui Ferenţ căpitanul, 
până i-a sosit ajutorul Tătarilor dia Bugeag.

Mănăstirile au fost locul de unde s’a răspândit 
lumina cărţii, căci călugării au fost la noi cei 
întâi cărturari cari s’au ocupat cu scrisul în limbile 
timpului: slavonă, grecească şi apoi românească.

Mănăstirile au fost locul de unde au răsărit 
cele întâi raze de lumină pentru Neamul nostru.

In ce priveşte Muntenia, apoi, călugărul de neam 
sârbesc Nicodim n’a fost numai un întroducător 
la noi de viaţă călugărească şi îndemnător de 
domfti pentru a clădi primele mănăstiri în Oltenia: 
Vodiţa şi Tismana înainte de 1400; ci el este 
acela care, împreună cu ucenicii lui, lucrează în 
direcţia cărturărească şi cred că-i binesă amintesc 
că de la ei s’a mai păstrat o evanghelie scrisă 
pe pergament în 1403, păstrată până mai dău- 
năzi la muzeul de antichităţi din Bucureşti.

In mănăstirile noastre s’au scris cărţile nece
sare timpului şi anume cu un cuprins cu totul 
religios.
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Dacă în majoritatea mănăstirilor noastre s’au 
făcut numai copieri, apoi în unele din Moldova 
se face urţ însemnat pas înainte şi se fac şi lu
crări originale cum de pildă îi Bistriţa unde s’a 
scris cel mai vechiu pomelnic al domnilor Mol
dovei cât şi cea mai veche cronică moldove
nească, cunoscută sub numele de — litopiseţii 
dela Bistriţa — în care se cuprind fapte dela 
întemeerea principatului de Dragoş-Vodă şi până 
la Petru Rareş.

La mânâtirea Putna s’a găsit o lucrare la fel.*)
Meşteşugul de — tahigraf — adică de scriitor 

se transmitea din generaţie în generaţie şi în 
mănăstirile noastre s’au putut găsi un număr însem
nat de cărţi, manuscripte, cari au fost duse fie 
la Academie, fie la Muzeul de antichităţi din 
Bucureşti.

Pentr’un moment, cele mai vechi şi ca urmare 
şi cele mai importante îs departe de ţara noa
stră !

Unile din mănăstirile noastre au fost locul de 
unde au răsărit raze de lumină peste cerul atât 
de înourat al imperiului otoman, căci aici s’au 
tipărit cărţi nu numai în limba slavonă pentru 
vecinii dela sudul Dunării, dar încă şi în limba 
greacă, arabă şi georgiană pentru creştinii din 
Grecia, pentru cei dela muntele Sinai şi împre
jurimi cât şi pentru Ivirienii de lângă munţii
Caucaz şi marea Caspică, tipărituri făcute cu 
cheltuiala bunului creştin Contantin Brâncoveanu 
şi prin osârdirea harnicului călugăr mai apoi 
vlădică şi mitropolit Antin Ivireanu.

Tot în mănăstiri se încep tipăriturile şi în limba 
românească în întâia jumătate a veacului al
XVII-lea.

Mănăstirile noastre au fost apoi şi şcolile tim
pului unde se învăţa cartea ce era de trebuinţă 
şi de acolo se recrutau în bună pai te diecii 
cancelariilor domneşti, unde limba oficială până 
pela 1650 era tot cea slavonă cât şi cei întăi 
dascăli pentru odraslele domneşti sau boereşti 
cum de pildă a fost, din cei cunoscuţi, ieromo- 
nahu Teodosie Barbovschi, învăţătorul copilului 
domn pentru un moment în Moldova Ştefan 
Vodă, fiul lui Petru Vodă Şchiopu, dascăl care 
atât de mult şi-a iubit elevul, încât l’a însoţit 
până în Tirolul îndepărtat cu ocazia pribegirei
sale.

Mănăstirile au fost locul unde de călugări s’au 
cultivat artele cum de pildă miniaturistica, sculp
tura, pictura, muzica bisericească şi poate chiar 
argintăria.

Manuscriptele trecutului nostru, scrise în mă
năstiri, sunt împodobite cu frumoase chipuri de 
sfinţi şi domni, cum de pildă îi evanghelia, gă
sită la Voroneţ, pe care se vede chipul lui Şte
fan cel Mare.

Istoria literaturii religioase a Românilor. (Voi. I. N. Iorga).

înflorituri frumoase cu chinovar roş şi cu aur 
se văd la frontispicii şi la literele iniţiale şi în 
sfârşit la chenarele fiecărei pagini.

Cărţile manuscrise ale trecutului nostru, au 
deci pe lângă o însemnare culturală şi una ar
tistică şi multe din ele se pot da ca exemplu 
de artă caligrafică şi miniaturistică neîntrecute 
nici de arta modernă.
 ̂|Multe din aceste cărţi şi în special evanghe

liile începând cu cea dela Nicodim au bogate 
şi artistice legături de metal preţios.*)

Argintăria noastră provenea din oraşele să
seşti : Braşov şi Sibiiu, dar fără îndoială câ 
argintarii sudului odată cu invazia turcească şi, 
ca urmare cu strâmtorarea creştinească, au fost 
nevoiţi să se refugieze la noi şi poate câ locul 
de refugiu să fi fost chiar mănăstirile noastre. 
Qeva sigur nu se poate afirma din pricină câ 
legâturite în argint şi aur a evangheliilor vechi 
păstrează anonimatul meşterilor. Legătura cu 
piele îi ceva special al mănăstirilor noastre.

Pictura s’a cultivat în primul loc tot în mănăs
tiri ; ba încă unile ş’au luat chiar numele dela 
această frumoasă îndeletnicire a călugărilor şi 
care trebue să fi fost şi cea principală, după 
cum a fost cazul cu mănăstirea Lipovăţului de 
lângă Vaslui, azi biserica parohială, care în tre
cut s’a numit mănăstirea Zugravilor, unde tra
diţia spune că au fost călugări zugravi.

Pictură veche dela noi a fost cea bizantină
cu cele 2 tehnici : tempera în care culorile se 
aşterneau pe un fond uscat şi fresca în care 
culorile se aşterneau pe tencuială neuscată şi 
intrau adânc în ea, aşa că chiar de se rodea 
peretele, chipurile sfinţilor rămâneau neatinse.

Aceasta se întrebuinţa mai ales la exteriorul 
bisericilor unde era expusă intemperiilor.

Pictura a avut şi la noi o evoluţie ajungând 
la cea mai înaltă treaptă pe la mijlocul veacului 
al XVII-lea sub Matei Basarab şi Vasile Lupu 
iar luxul sub Brâncoveanu.

Timpul îndepărtat a făcut ca picturile cele 
mai vechi să nu le mai avem azi în original, ci 
numai în copie.

Pictură am avut chiar dela începutul ţârilor 
noastre şi în special în Muntenia, unde Vodiţa 
de pe la 1370 a fost zugrăvită şi în ruinele a- 
cestei clădiri de până acum câteva decenii s’au 
putut vedea urmele.

La biserica domnească din Curtea de Argeş 
în urma spălaturilor făcute s’au dat jos picturile 
mai nouă şi s’a ajuns la vechea pictură dinainte 
de 1400 de ani, deci cea mai veche pictură 
dela noi.

Cam pe la începutul veacului al XlX-lea ca 
o consecinţă a curentelor contrare religiei, în

*) Câteva pagini de artă veche bisericească, de economu V, 
Ursăcescu.
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cepe decăderea artei bizantine, degenerând din 
ce în ce şi ajungând azi sâ avem un amestec 
de orientalism şi occidentalism, pe ici pe colea 
câte o pictură realistă, iar în majoritate acea 
pictură grozavă făcută de pictori de mâna 
a treia şi fără de nici o pregătire specială, lu
crări cari fac ca să nu mai poată fi vorba de 
vechea noastră pictură bizantină.

Pictura bisericilor noastre e foarte interesantă 
pentru istorie, căci pe pereţii lor, ni s’a păstrat 
portretele domnitorilor şi a familiilor lor, a demni
tarilor de seamă cât şi a altor persoane de altă 
dată şi din care se vede chipurile şi felul de 
îmbrăcăminte al străbunilor.

Unele chipuri îs cele originale, altele îs copii 
de mai târziu luate după portretele vechi ; după 
cum între altele îi chipul lui Mircea dela Cozia, 
care deşi copie, dar li cel adevărat şi acea
sta o putem controla cu chipul acelui domn 
gravat pe monedele sale de argint din prima 
parte a domniei, când de altfel fu zidită şi mă
năstirea Cozia (1388).

în mănăstirile noastre călugării au lucrat sculp
tură artistică.

Privind vechile sculpturi nu ştii ce să admiri 
mai întâi: arta sau marea răbdare ce au avut-o 
acei cari li-au lucrat!

Sculptura din vechile noastre biserici, ca şi 
cea a bisericii ortodoxe în general, s’a mărginit 
la sculptura de basorelief şi anume la înfloritu
rile catapetezmelor, a sfeşnicilor, a uşorilor de 
la uşi şi ferestre, a uşilor dela intrare, a rame
lor pietrelor de morminte, a strănilor de domni 
şi vlădici, a iconostaselor, a crucilor etc.

Sculptura statuară n’a fost admisă în biserica 
ortodoxă.

Pe obiectele sculptate se văd chipuri de sfinţi, 
de îngeri, de păseri, de flori, de animale apo
caliptice etc., toate lucrate cu mare fineţe şi cari 
fac admiraţia noastră şi a străinilor şi cari ne 
arată treapta înalta de perfecţiune la care ajun
sese ghibacii şi răbdătorii noştri călugări de odi
nioară a căror nume le citim pe unile din aceste 
lucrări de artă.

Mănăstirile noastre de maice au fost locul unde 
boerii trecutului îşi aduceau fiicile pentru a că
păta o educaţie sănătoasă. Ce deosebire între 
educaţia de odinioară şi cea de azi a fetelor !

Mănăstirile au fost apoi locul unde se retră
geau unii creştini, din toate treptele sociale a 
ţării, pentru a-şi petrece în linişte restul zilelor.

Doamne ca: Despina lui Neagoe Basarab, după 
prăbuşirea tuturor speranţelor ei din această 
lume prin moartea domnescului ei fiu Teodosie, 
se călugări sub numele de Platonida, Stana fiica 
ei mai mare se călugări şi ea sub numele de 
Sofronia, poate pentru a-şi ispăşi păcatul cu care 
istoria o îngreuiază, adică cel de a-şi fi otrăvit

pe soţul ei Ştefăniţă Vodă, neastâmpăratul nepot 
a lui Ştefan cel mare, Teodora mama lui Mihai 
Viteazu se călugăreşte sub numele de Teofana, 
apoi demnitari cum de pildă Barbu Basarab 
Craiovescu, după o viaţă zbuciumată, se călu
gări sub numele de Pahomie la ctitoria sa şi a 
celor 2 fraţi ai săi Bistriţa Olteniei, punând’chiar 
să-i coase în mătase şi fir de aur chipul de 
monah pe un epitrahir.*)

Atâtea jupânese apoi, mulţămite de viaţa zgo
motoasă, îmbrăcau haina smereniei. Apoi boeri 
cu căsnicii prea binecuvântate şi mai ales cu 
tete, sacrificau pe unele pentru a putea mări 
până la un punct oarecare zestrea celor rămase 
acasă, pentru a le putea mărita cu feciori de 
boeri, aducându-le la mănăstire şi îmbrăcându-le 
în chip silit cu haina mohorâtă a călugăriei.

Am găsit cu ocazia, cercetărilor mele, între 
hârtiile vechi de pe la unii din urmaşii boerilor 
de frunte de altă dată de aici din Moldova şi 
scrisori dela asemenea călugăriţe, scrise la pă
rinţi şi fraţi şi printre rândurile cărora am văzut 
şi păreri de rău după viaţa de altădată din care 
nu li-a fost dat să guste.

Acestui fapt se datoreşte că în fruntea unor 
mănăstiri sau între maicile fruntaşe s’au văzut 
persoane cu nume de familii boereşti de altă 
dată.

în acele ceasuri de frumoase gânduri de viitor 
trandafiriu pentru unile, de viaţă liniştită pentru 
cele mai în vârstă, de adâncă resemnare pentru 
altele, mâni delicate au cusut atâtea lucruri 
frumoase din care se mai pot vedea încă pe la 
mănăstirile şi chiar bisericile de mir, cusături în 
care se vede multă artă.

Mănăstirile în sfârşit au avut şi un rost poli
tic, însă în bună parte tainic şi poate că chiar 
în partea Iui principală, căci începând cu secolul 
alXV-lea, în Muntenia au fost lupte interne între 
doritorii de domnie din cele 2 familii: Dăneştii 
şi Drăculeştii, sau între cei susţinuţi de taberele 
de boeri ale ţării şi unica din acei doritori de 
domnie, pentru a putea lucra în linişte şi a nu 
stârni nici o bănuială, se călugăreau şi de acolo 
din mănăstire pregătiau cu ai lor răscoalele, care’i 
aduceau la tron.

în secolul al XV-lea găsim în Muntenia 2 domni 
foşti călugări aşa: Vlad Călugărul şi Radu Paisie 
numit Petru înainte de călugărie.

în Moldova pretendenţii nenorocoşi, după ce 
erau însemnaţi la nas, erau trimişi la mănăstire 
cum de pildă a fost Joldea, care tocmai când se 
credea mai fericit: logodit cu fica lui Rareş şi 
ales domn de boeri, îi prins de Lăpuşneanu.

In Muntenia era destinată Mănăstirea Snagov

*) Din: „Istoria bisericei româneşti" Voi, I, N. !orga, — N’are 
pagină. Păr. Urs&cescu ? — Nota A. S,
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pentru a se îngropa acolo, condamnaţii politici 
la moarte.

Un rost de seamă l’au avut mănăstirile noas
tre şi din punct de vedere al carităţii creştine; 
căci străbunii, înzestrând mănăstirile cu averi, 
puneau călugărilor îndatorirea ca o parte din 
venit să-l întrebuinţeze pentru opere de bine
facere, adică să îngrijească de bolnavi, să ajute 
săracii şi bătrânii, să înzestreze fete sărace, să 
găzduiască în mănăstire pe drumeţi.

Marile noastre instituţii spitaliceşti îşi au unele 

începutul în acele spitale vechi din mănăstiri nu

mite bolniţe..

Iată deci cum în jurul monumentelor noastre 

religioase s’au petrecut fapte de seamă din tre

cutul nostru românesc.

Economu V. URSACESCU.
Membru corespondent al Comisiunii 

Monumentelor istorice. Olteneşti, Fâlciu

I MVI EREA 5 P I  R I T U A L A
Când soarele de primăvară încălzeşte pământul 

cu razele sale, natura amorţită încă de frigul 

iernii, tresare ca pătrunsă de forţe creatoare. 

Parc’ar fi auzit strigătul învierii: Deşteaptă-te, 

celce dormi şi te scoală din morţi (Efeseni 5,14).

In lumea naturii, schimbarea atmosferei, adică 

întoarcerea căldurii, readuce la viaţă plantele şi 

copacii, ce au stat în amorţire în timpul iernii. 

Crengile lor triste şi despoiate se împodobesc cu 

frunze şi flori, sub influenţa înviorătoare a razelor 

de primăvară.

De asemenea, sămânţa, odată cu căldura soa

relui, simţeşte că se trezesc în ea puteri necu

noscute. Sub chemarea misterioasă, care o îm

pinge la lumină, ea se despoaie de tot ce con

stituia viaţa ei moartă de sub pământ. Desfă

şurând, sub acţiunea soarelui, toate energiile ce 

le poseda în stare latentă, ea încolţeşte, dă boboci, 

şi printr’o dezlegare a puterilor ce sunt în ea şi 

a energiei creatoare a soarelui, ea îşi îndepli

neşte soarta ei, aducând pe pământ fructe şi 

flori.

In lumea morală şi religioasă, starea sufletului 

departe de Dumnezeu, e aceia a sămânţei în 

timpul iernii. Căci, după cum sămânţa şade în 

amorţire, aşteptând primăvara care sd-i dea viaţa, 

tot aşa şi sufletul nostru, mort cât timp ger- 

menele spiritual şade în inerţie, reînvie în con

tactul cu Dumnezeu, care aduce cu sine pri

măvara spirituală.

In Evanghelia din Sf. Ioan cap. 3 , lisus spune 

lui Nicodem: Adevăr zic ţie, de nu se va naşte 

cineva de sus, nu va putea vedea împărăţia lui 

Dumnezeu.

Ce însemnează aceasta?

Sufletul nostru e un grăunte de viaţă perdut

în negura păcatelor, ca şi sămânţa ascunsă în

pământ. Am putea numi timpul cât suntem stă

pâniţi de păcat, iarna sufletului. In inima noastră, 

sunt toate posibilităţile de viaţă şi toate con

diţiunile, pentru ca, într’o zi, să se dezvolte cele 

mai frumoase virtuţi omeneşti. Insă, cât timp 

suntem sub povara păcatului, trăim în noapte şi 

în frig, şi deci, toate energiile omului sunt amorţite 

şi îngheţate. Dacă Hristos n’ar fi venit pe pământ, 

noi am fi considerat starea aceasta a omului, ca 

normală. Noi n’am fi canoscut adevăratul destin 

al omului. Dar Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, 

să ne scoată din această toropeală de moarte. 

Soarele dragostei divine s’a ridicat asupra naturei 

amorţite şi din toate părţile răsună strigătul în- 

vierei: deşteaptă-te celce dormi, şi te scoală din 

morţi. Atunci cei copleşiţi de povara vieţii, cei 

neputincioşi în luptă cu păcatul, au simţit forţe 

misterioase şi necunoscute deşteptându-se în ei. 

Sufletul lor amorţit a tresărit la această chemare 

şi s’au simţit zguduiţi de un curent de viaţă. 

Cei ce bâjbâiau în întunerec şi cari se ţineau in 

umbra morţii, au văzut ridicându-se o lumină 

sclipitoare. După iarnă, vine primăvara care dez

morţeşte plantele, dă viaţă grânelor, iar în su

fletul omului dă bucuria şi speranţa. Noi nu 

suntem destinaţi să stăm în întunerec şi să murim, 

ci să cunoaştem adevărul şi să avem viaţa veş

nică. Pentru aceasta Hristos s’a coborât pe pă

mânt, a pătimit şi s’a răstignit, pentru a învia 

în noi germenul de viaţă ce şedea înăduşit în 

inima noastră, pentru a aşterne pe pământul 

nostru prinos şi pustiit, primăvara spirituală.

Ce este primăvara! E raza de soare, care se 

coboară pe fiecare grăunte, pe fiecare sămânţă, 

pe fiecare boboc, care le rupe scoarţa, pentru
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a le încălzi, ca să poată da roade ce îmbogăţesc 

şi înfrumuseţază pământul. Primăvara sufletească 

e viaţa ce o simţim în noi în contactul cu Dum

nezeu. După cum acţiunea soarelui rupe scoarţa 

ce înveleşte grăuntele care trebue să sădească, 

tot aşa şi acţiunea lui Dumnezeu rupe învelişul 

de egoism, care pune o barieră între noi şi 

Dânsul. Dacă grăuntele ar sta întotdeauna în 

coaja care'*l înveleşte, el ar rămânea inert, n’ar 

mai da nicio roadă; tot aşa şi noi, dacă n’am 

lăsa ca Dumnezeu să rupă scoarţa de egoizm ce 

ne încătuşează, noi n’am avea viaţă în noi.

In contact cu Hristos, noi ne înviorăm ca şi 

grăuntele sub acţiunea soarelui. Ce simţeşte 

omul care a trecut de la întunerec la lumină, 

de la frigul morţei la căldura vieţei, omul care, 

după viaţa lui tulburată şi păcătoasă, a găsit 

pacea şi iertarea în unirea cu Hristos ? El sim

ţeşte o bucurie tăiă margini, pe care nici o limbă 

omenească n’ar putea-o descrie. Căci, ca şi orbul 

din Evanghelie, (9 loan) el ar putea spune: Eram 

orb şi acum văd, mergeam în întuneric şi acuma 

merg in lumină, eram slab şi acum sunt tare, 

eram sărac şi acum sunt bogat, eram nenorocit 

şi acum sunt fericit, eram orfan şi acum sunt în 

casa părintească, eram osândit, şi acum sunt 

iertat, eram mort şi acum trăiesc.

Insă, dacă grăuntele ar avea cunoştinţă de ce 

se petrece în el sub acţiunea razelor soarelui 

care la început pare distrugătoare, el ar înţelege 

cuvântul Evangheliei: Dacă grăuntele nu e în

gropat şi nu moare, el rămâne singur; dar dacă 

moare, el dă roade multe (loan 12, 24). Cel ce 

iubeşte viaţa o va pierde fi cel ce o va pierde, o

va regăsi (Matei 16, 25) deci opera mântuirii, 

adică naşterea a doua, nu se poate realiza fără 

moarte. Trecerea de la starea de păcat la în

dreptare are ceva tragic, ca ceva ce nu seamănă 

cu nimic din viaţa noastră. Reînoirea spirituală 

se obţine cu preţul a multor sacrificii, cu preţul 

morţii. Spicul de grâu trebue bătut, pentru a 

scoate din el grăuntele care hrăneşte lumea. 

Ori ce sămânţă de viaţă se seamănă în durere 

şi în moarte. Regenerarea spirituală e moartea, 

dar e şi viaţă. Noi suntem morţi în păcat, dar 

vii în Dumnezeu. Sâ nu ne înşelăm deci: noi 

nu ne putem regenera pe alt drum, ’de cât pe 

drumul calvarului. Mulţi caută căi laterale pentru

a se feri de întâlnirea crucii, însă trebue să ştim 
că aceasta e o speranţă deşartă.

Viaţa noastră reală nu începe de cât în mo

mentul când ne-am hotărât să urmăm lui Hristos. 

Iată cum înţelege Alţred Boegner opera mân- 

tuirei: «Să primesc crucea ca punctul de plecare 

al unei vieţi noi, totdeauna tânără, binecuvântată, 

curată, fericită. Să primesc crucea ca instru

mentul morţii egoizmului meu, a gusturilor mele, 

a deşărtăciunei şi a mândriei mele. Să mă de

tronez pe mine şi să pun pe Hristos în locul 

meu».

Ori cât am căuta să ne ameliorăm prin pro

priile noastre sforţări, noi nu vom face de cât 

să punem vin nou în burdufuri vechi, sau i>eleci

nouă la o ştofă veche (Matei 9, 17). Omul rege

nerat se bazează pe principii nouă, viaţa nouă 

se bazează pe o temelie nouă. Cine trăieşte după 

Hristos e o fiinţă nouă şi toate s’au făcut nouă 

nori pentru el (2 Corinteni 5, 17).

O nouă fiinţă, pentrucă în contact cu El, toate 

vederile, dorinţele noastre se schimbă. Ce aspect 

diferit ia atunci viaţa! Ce ne-a înspăimântat 

odată ne lasă indiferenţi şi reci. Tot ce m-a 

ademenit în trecut, mi se ’ pare sterp şi 

gol, nedemn de a satisface fiinţa nouă în care 

m’am prefăcut. Atunci ajungem să spunem ca 

Ap. Pavel: <de când cunosc pe Hristos toate 

aceste lucruri le socotesc gunoaie» (Filipei 3, 

8) Atunci afecţiunile noastre iau altă direcţie; 

pornirile şi gândurile noastre trec de la lumea 

vizibilă la cea invizibilă, de la lucrurile trecătoare 

la cele nemuritoare. Aspectul lumii nu mai e 

acelaş, viaţa o vedem în o nouă perspectivă. In 

lumina veşniciei, totul în jurul nostru ia altă 

înfăţişare. Orizontul, în care am trăit până acum, 

ni se pare prea strâmt pentru fiinţa nouă ce se 

deşteaptă în noi. In faţa noastră se deschide o 

viaţă necunoscută nouă, care transformă tot, 

dând alte plăceri, alte pasiuni, alte idealuri. Numai 

în contact cu Hristos ne dăm seamă cât de mic 

lucru este viaţa noastră pământească, pe care 

punem noi atâta preţ. Numai atunci ne dăm seamă 

de păcatele noastre, de grozăvenia egoizmului 

nostru. Sfinţenia Lui pune în lumină decăderea 

noastră morală. După cum spune Xavier de 

Maistre: «N’am văzut inima unui şarlatan, dar 

am văzut inima unui om cinstit şi m’am îngrozit 

privind-o». Fiecare din noi trebuie să ne dăm 

seamă de acest lucru. Oricât am căuta să ne

împăcăm conştiinţa făcând fapte bune în dreapta 
şi în stânga, dacă răul nu e tăiat de la rădăcină,
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prin reînoirea sufletească, noi nu vom fi liberaţi 

de păcatele noastre. Prin naştere, noi suntem 

robii păcatului, prin a doua naştere, noi suntem 

liberaţi de păcat. Singura cale ce duce la viaţă 

e deci regenerarea.

Viaţa e plină de atracţii. Plini de încredere în 

viitor, legănaţi de visuri şi ambiţiuni, noi nu mai 

gândim la Dumnezeu. Insă fiecare viaţă are 

punctul ei de plecare şi de sosire. Lucru simplu, 

la care puţini se gândesc. Cuvântul Evangheliei 

a devenit lucru neglijabil. Omului îi e frică de 

mântuire, căci, pe de o parte Hristos ne promite 

viaţa, dar pe de alta ne înştiinţează că plata 

păcatului e moartea (Romani 6, 2-3); că ce vom 

semăna, aceia vom secera. Nu e viaţă cât de 

lungă şi de fericită, care să n’aibă un sfârşit. Ce 

va fi dincolo de moarte ? Noi ne sacrificăm con

ştiinţa alergând după averi şi plăceri trecătoare. 

Dar ce va folosi omului câştigând lumea, dacă-şi 

va pierde sufletul (Matei 16 , 6).

Viaţa pământească nu ne-a promis de cât 

moartea. Hristos ne oferă viaţa veşnică. Preo

cupaţi de chestiuni exterioare, luaţi de vârtejul

577

lumii, noi nu ne mai avâ'ităm gândirea spre 

lumea invizibilă. Noi trăim fără Dumnezeu.

«Vai de omul singur» citim noi în ultima 

pagină a jurnalului intim a lui Mâine de Bir an, 

orbit de măreţia idealului creştin pe care l-a în

trevăzut şi pe care nu-1 putea ajunge. Acesta e 

strigătul tuturor acelor ce vor să triumfe îm

potriva greutăţilor vieţii şi să găsească pacea 

sufletului prin singurile lor sforţări.

Iisus Hristos este puterea şi fericirea noastră. 

După cum natura, pentru a reînvia, are nevoie 

de razele soarelui, tot aşa sufletul nostru pentru 

a căpăta toată vigoarea şi plenitudinea lui, are 

nevoe de Hristos. El este raza de soare care 

alungă întunerecul nopţii, care deşteaptă con

ştiinţa noastră şi dă pace inimii noastre.

Deci, toţi cei renăscuţi în Hristos, trebuie să 

lupte pentru realizarea împărăţiei Cerurilor, în 

aşteptarea întoarcerii Lui pe pământ, căci sece

rişul e mare, dar sunt puţini lucrătorii — (Luca

io , 2).
FLORICA SCRIBAN

A C T E  O F I C I A L E
Scrisoarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit al Atenei către înalt Prea Sfinţitul

Mitropolit Primat al României D. D. Miron.
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yiaţ, ’E^ap t̂y PooţJiavtas xal Ilpoăoptj) zffi ‘Ispas Sov68ot) 

ry;<;5ExxXir]a'las Poojxavtas

Xpoadozofjlo<; MtqtpoitoXity]c 5A07)v<bv, IIposSpoc vijc ’Ispâc 

lovâSoo zffi ’ExxXTjaias njs cEXXd§os, TrcspTt|Jio<; xai vE§apxo<; 

d̂aY];eEXXd5oc;.

H /apic zob Kopioo xai Scaxfjpog 7j|jlwv, sv aîrsîptţ) sXsst 

3“taxs(J>a[xsvY] ttjv sjj/rjv 'ua.Tcsivcoaiv, dvsGsxo jjioi rrjv rcvso-

\ ___

înalt Prea Sfinte şi Prea Venerabil Arhiepiscop al 

Ungro-Vlahiei şi Exarh a toată România.

Domnule Miron,

Hrisostom, Mitropolit al Atenei, Preşedinte al Sft. 

Sinod al Bisericii Greciei,*prea cinstit şi exarh a toată 

Grecia.

Harul Domnului şi Mântuitorului nostru cu nemărgi

nită milă pogorându-se asupra smereniei mele, mi-a

axaxfjV §ta7coi(j<avaiv zffi t£o)£ Ŷ]psoo6aY]<; ̂ tcootoXixyjs Mt]- d&t în sarcină păstorirea duhovnicească a prea sfintei

Tpo7roXs(o<; 3A07jvwv xai ttjv IlposSpstav zi]ţ Mspds Eovoooo Apostolice Mitropolii a Atenei care era vacantă, şi pre-

TYjî ’ExxXrjaiac; zvjţ cEXXa8o<;, <j>Yj(poic jxsv TaotYjs xavovixaîs zidenţa Sft. Sinod al Greciei, cu voturile canonice a

s'j'xptasi tod sbosSsatdroo BaoiXsco? twv cEXXfjVC0V Fsoop- 
7100 B'. As£d(xevoc Ss o)£ cpoovvjv 0so6 ty]v xXyjoiv TYj? 'Iepa<; 

I'jvoSou, T̂v XP^otov ţoyov zoo Kopioo xai ava-

acesteia şi cu încuviinţarea prea piosului rege al Gre

ciei Gheorghe al II-lea.

Primind chemarea Sft. Sinod drept glas Dumnezeesc,

Xaocov ai)v cAp̂ ispax;6vŢj TTjV IvtoX'/jv taoTYjv Tfjc’ExxX^a'ac m’am supus jugului Domnului celui bun, şi primind

r?;<; 'EXXdSoc, âa(xăv(D<;7 xază z<x âxxXYjaiaanxd sto)0oTa, dva- cu vrednicie arhierească această poruncă a Bisericei

Greciei, bucuros, după obiceiurile bisericeşti, comunic 

aceasta înalt Prea Sfinţiei Voastre şi Sfântului Sinod

xoivoojxai tooto vft T(WT4pţ T'J>T)Xo7uavisp6ry]::i xai zţj rcsp 

AfjtYjv 'Isp<ţ SuyoScj) zf^ 'A^mzdzri<; 3ExxX7]a£a<; Poo|xaviac

s£ar.o6|j,svo<; tas T^etăpas sb/ds, 7cpoc zb a£i6v {is ivaSei/- de pe lângă dânsa al prea sfintei Biserici a României,

07jvat r/jc TtpYjXyjs Siaxovtaţ, sU tjv sxXr)07)v.

T 3Op0o06£oo M ftfoTscoc SiSaaxaXos ă%pi zoo vov, xaza 

tVjv zapa 0so5 8o0staav {iot x*Ptv> XP7)^0̂ 0̂ » zaozrjv iuet-

solicitându-vă blagosloveniile sfinţiei voastre, ca să 

mă arate vrednic de înalta diaconie, la care am fost 

chemat*
%

3
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pâoo|j,ai xai si? to<m6v "âasi 8ovâ|xst atTjpiCsv xai orcâp 
taoiYjs aftovtSeoâai oâSsirots xaâaoftai, tot ifxopw? v§ ’Opâo- 
8o£<j> ’ExxXvjatq' xaTa xaipooţ 6tc6 EdvoSggv SsooYjJiva &7ra- 

psYxXtrcoc xai ărcapaSatcoţ StaxpaTtov xa i tov irapa ro55Ap)(t-

Tcot(AsvocXpi(Aou spLitiaT8D0evTa (iot Xaov st? voţjiâc aooTTjptoos 

x a 0o8YjYâ)v. '’A jx a  Si xa i a7uoo8da<*) rfjv tgov 5Op0o§6£a)v 

’ExxXtjoiwv ivotYjTa xai xotvamav TYjpsîv iv to> oov8ăo(xo) 

Tffi slp^VYjţ, irci Ttp frsfjisXui) r?j<; jctaTSooc, 8g sari X ptaro;

K.6pioţ,

06 XavOavet [xs ooSqîiootiodv zv\ţ vsa<; |xoo zabz^ţ §iaxovia<
t t s 6 0 6 v y ] c  to |xâYs0o^, 7usptoxo7ro6|xsvos Ss 6apoTaT5 iX ^w  

âicl toÎ£ 8etvotg, tou; oove^ooat xaOoXoo to 7rXyjpa>*JLa tyjs 

s&as6sias ^(jlwv x a i srci t<j> ^sijxoovi x a i aâXto, oţ tzdvTO0sv 

STtavtafaTai Irci rijv 6Xxd8a r/j? 5ExxXY]Tla<; xa i DTuspo^/jXa 

ris ipe i t a  xâjJLata k%b  ts t^ s  I£(d6sv aD0i? i),paaov0sioYjc 

xa i &7cstXo6a g aaefistag twv &0sto6vtc*>v ttjv &Xfj0eiav zffi 

awrrjptai; ev Xptarq) xa i 3«ro tt)<; IvSov, ix  to5 7tXY]pc*>(xaT0<; 

Tfjt; ’ExxXYjataţ, 7cpoîo6aY]c oXtYcoptas rcepi ttjv rciaTtv, s£ oo 

V) ^YaTuirj twv fttaTwv <jj0)(0|iiv7] sXarcoî r/jv ăXyjOvj CcoTjV xa^ 

icv£'j[xaTtxGtj ftavaToo sui TTjv ^ptaTiavixTjv xotvcovtav sx^sţ 

SyjXifjT^ptov. ''OOsv xaOVjxov TjYOOjxat, l7ttXaS6(xsvos tt)<; 8s zffi 

soxatptac twv iyyehzrjpicov x a i stpvjvtxwv yP^IJ^tgov , s^atr/j- 

gaa0at twv A0T0xs<fdXa)v ?Op0o8o£a>v 5ExxXirjatwv tyjv 8td 

TaxTixcov odvoScov xotVYjv (xspt(xvav aa i iXXirjXsYY^v onep  r/js

oXyjs ’ExxXifjataî too ®eoo.
Kai ot8a jxev ewtep Tts xai ăXXoţ OTt ai SoYjxaitxwv aovv]-

*

vio u i vai xat rfjV jiiav aovajrotsXooaat ’Op068o£ov xai Ka0oXt- 

xt,v ’ExxXfjotav A6toxă<paXot ’ExxXtjaîai, 06 StiXizov xt)8o- 

fievai tfj<; jtpo6i6âasw ţ tou ‘/ptaTiavixou 6100 o>? irpwtîotou 

Kapâ’covtoţ t^ ţ ts  S3a>tepixfjţ x a i s^totspix^i; rpooooi) t<uv 

)(ptattavix<ov xoivioviwv, ĂXXâ xâxsîvo xâvttoţ Ţtvcu3/'.o|j.sv 8rt 

6 ă‘(o>v îtpoc tâ  otot^sta too xogu.od tootoo, îcpo? toc ~vsu- 

(Aattxa rîjc uovYjpias Ttspi ^(iâc xat Iv '()jJ-'.v aotoi? ouxto 

xat^otrj iu ’ âo^âtwv 6$6ţ, w at’ i-ţiol oovtovwtipav icâvtwv 

tTjV [Xcplfj.vav.

Obx l'ţtt 3s tov a^wva to 5tov x a i iuootfjvat xai îTuittr/_u)C 

StsiaYa'fetv el [J.r; xotvcovîq: auy_vţj x a i (ptXa8§X(Ji<j) )(pT)oâ(xevoi o[ 

uit o 0 soo xataataG lvtsţ ~oi|J.eve; x a i SiSâaxaXot twv Xawv, 

tva t6v xtvSovov Ăfiovâjxsvoi, to ■rctatsuOlv y,alv yptoteita)- 

vs)|j,ov icX^pwjJia ~spiawao)jXEV, ttjv [i,ev 8t®aoxaXtav tou E o af- 

YsXîou (tâXXov su^poaăsxtov slţ tov 6iov tă>v Xawv xaâiatavts? 

t6 81 jtveQfJia tou xoojaoo toutoo âtpoitXiCovteţ, rg itpooap- 

rjjc 7tpaY|J.atix^ţ Co>r  ̂ icpoţ tâ?  atwviooţ iXrj&sîac tîJc 

nîatstoţ. Oyosva 5e r(jj.(uv XavQâvst <j>? 01 ^piatiavixo't Xaoi, 

6ap6tata irsipaoQăvteţ, x a ta  tov teXeotaîov iravoXs6pov ~6- 

Xsjjlov, ujto tou icvs6[iato? to 5 xoajj.oo toutoo xai [îifiatov 

o~o^tdvt£ţ xXoviojxov rcspi aotâ  tâ  xaipta too ifi’.y.ob xai 

xoivwvţxoo atitwv 6{oo, spoxsivtai vov d^pajjia soâXwtov 6Xs- 

Opiwv 0s(optwv. Tr;, ’ExxXtjotof 8s tou Xptatoo itpooi^xst s6xaî- 

ptoî itpoosX0siv itpoţ to o ţ xtv8ovsoovtaţ Xaooţ xai xx6o?>Yj- 

fYj sv.'. aotoo? 8tâ ttuv âSi^Xwv xai bitooXwv twv vso8t8aoxaXtwv

•ic tiv Xt(tsva tije XofiXYji; xai aotpaXooc îfJOaiixoviaî 8iâ 
r?(;  iciatswţ xai t^ţ &7owcy]<; too Xptotoo.

Taota sîScoc; a'to6avojiivT]v xat sii'/ojj.ăvYjV TTjv 'A^itotât^v 
'ExxXirjoiav tfjC 'EXXâSo?, iopivouţ 6ito6âXXw rţj ouvsost 
tije TjJietăpa? ’A7'.wo!)V7jt; iîisxSe'/ojj.svo<; Trap’ Aât^c e?)fi.svf( 
a^tâv tJjv ârcoSo^v.

După ce am fost până acum învăţător al credinţei 

ortodoxe, după harul, care mi-a fost dat de Dumnezeu, 

mă voi încerca şi de acum înainte cu toată puterea 

să sprijinesc credinţa ortodoxă şi niciodată nu voi în

ceta a lupta pentru dânsa, ţinând fără abatere şi fără 

să calc ceva, tot ceeace a consfinţit cu autoritate pe 

vremuri Biserica ortodoxă prin sinoade şi călăuzind 

în păşunea mântuitoare poporul care mi-a fost încre

dinţat de arhipăstorul Hristos.

în acelaş timp, mă voi strădui să păstrez uniunea 

şi comuniunea Bisericilor ortodoxe în legătura păci, 

pe temelia credinţei care este Domnul Hristos.

îmi dau bine seamă de mărimea răspunderii acestei 

no: diaconii a mele, şi privind în jurul meu, simt mare 

durere pentru starea lui nenorocită ce apasă asupra 

credincioşilor noştri şi pentru furtuna şi zbuciumul 

care din toate părţile se ridică asupra corăbiei Bisericii 

şi care ridică valuri foarte mari, atât din afară, din 

partea necredinţei ameninţătoare şi plină de un curaj 

nesocotit al acelor care nesocotesc adevărul mântuirii 

în Hristos, cât şi din năuntru de înşişi credincioşii 

Bisericii, fiindcă creşte tot mereu nesocotirea credinţei, 

fapt din care dragostea credincioşilor răcindu-se, slă

beşte adevărata viaţă şi varsă asupra comunităţii creş

tine otrava morţii duhovniceşti, socotesc drept a mea 

datorie ca, cu prilejul acestei scrisori de vestire şi de 

pace, să rog Bisericile ortodoxe autocefale, ca, prin 

sinoade regulate şi cm solidaritate, să ne îngrijim in 

comun pentru toată Biserica lui Dumnezeu.

Şi ştiu destul de bine că Bisericile autocefale, care 

sunt unite prin dogme şi alcătuiesc o singură b'serică 

ortodoxă şi universală, n’au încetat a se îngriji pentru 

înaintarea vieţii creştine, care este cel mai de seamă im

bold al propăşirii interne şi externe a comunităţilor 

creştine, şi încă ştiu bine şi acest lucru anume: că 

lupta împotriva elementelor acestei lumi şi împotriva 

duhurilor rele din jurul nostru şi din noi înşine s’a 

arătat atât de înverşunată în ultimul timp, încât cere

o îngrijire mai întinsă din partea tuturor.

Numai printr’o deasă şi frăţească comunicare am 

putea să înfruntăm şi să scoatem cu bine la capăt 

această luptă, noi, cari am fost chemaţi de Dumnezeu 

ca păstori şi învăţători ai popoarelor pentrucă, înlă

turând primejdia, să mântuim pe credincioşii încă în

credinţaţi nouă, făcând învăţătura evangheliei şi viaţa 

popoarelor mai plăcută şi făcând mai puţin primejdios 

spiritul acestor vremi, prin adaptarea vieţei practice 

la adevărurile veşnice ale credinţei. Noi toţi înţelegem 

că popoarele creştine, greu încercate de spiritul acestei 

vremi în ultimul răsboi distrugător şi suferind marj 

zdruncinări chiar în părţile esenţiale ale vieţei sociale 

şi morale, cad uşor prada teoriilor care duc la pierzare.

E de datoria Bisericii lui Hristos să intervină la 

timp în favoarea popoarelor care sunt în primejdie 

şi să-l călăuzească printre stâncile nevăzute şi as

cunse ale învăţăturilor nouă spre limanul fericirii raţio

nale şi sigure prin credinţa şi iubirea lui Hristos.

Ştiind că aceste lucruri gândeşte şi doreşte jprea
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EîcI to6toic xataattdCofxai tifjv Tjxstspav T<j>7)Xo7rav».£- 

ootYjta £v îXfj|iaTi a îo).

I tJc T^stâpas T<|//)Xo7tavi£porrjtos 3A8£Xcp6c £v X-i*>

t  6 ’Afojvâv XPrSO 'ETOM OI

AGrjV'̂ ai rg 18 Mapttoo 1923

Sfânta Biserică a Greciei, le supun bucuros înţelepciunii 

înalt Prea Sfinţiei Voastre, aşteptând din partea ei 

primirea lor bine-voitoare.

Pe lângă acestea, sărut frăţeşte pe înalt Prea Sfinţia

Voastră.

Alena, 18 Martie 1923.

Al înalt Prea 'Sfinţiei Voastre 
frate în Christos

HR1SOSTOM, 

Mitropolit al Atenei.

T<]>7jXo7uavi£p(otats xai SkoaafJUwtatE ’Ap/isfltoxoTce 0&y~ 

7 po6Xa)(ia<; xai vE£ap)(s ny.arfi Tooaavia? Kopis M6pa>v. Trjv

TjxsTâpav eT^y]Xo7caviep6tY]ra a8eXţixcb£ sv Kopicţ) îcepwctos-- 

o6;j>svot 67rsp̂ 8tota 5ipoaaYOps6o(X£v.

Xpiatoţ o K 6piog TjfJicov xai ®s6; tov âxo6atov lîtl too 

Staupoft fSîrofJLSLvag tXaarrjpiov ftdvatov xa i sx vsxpâv dvaa- 

td ;, 67co6£ot<; a&Oic, x a td  tyjv ftsiav Aotod £?>8oxiav, Yr-Vs<cai 

îcâ^i tolc; TuiriTOiţ eoptyjv cpai8pâ<; nai ftavYjYâpecos jxsYaXr^. 

’AYfstXavtes 5â tj8d t-ţj T(iet£pq ®eoti[i7jtio T']njXo7ravisp6tYjti 

Sid tâ>v Elptjvixâv FpafxpLdTcov ta  itspl ■jjfiâs axsiptj) i)eu|>

iXsst Iv aY /o ?  tsXsoOsvta, îupoadYOfi^v vov (xstd n jc  7cepl

'Iepâc S ovoSod sopttov ^aipstnjxov tf^  ev EXXa8i 

’ExxXYjatas rjj Tp,£t£pa. Fspaojxicf T<|>7)Xorcavi£p6t7]ti xai ng 

Trspi AbtfjV Es6aa|Aî  twv 'Ispap“/(ov '/op£tqL Kai at>YXaipo|A£v

;iiv  Irci rţj avajxvifjasL tâ>v t>7repcpoo)v (xoaTY]pl<ov tTjs etxjeoetas

Y)(j,div xai £<ri rţj Xajj,7rpoţp6p(») şopti) to6 Ilda/a, Ixtsvto^ 81 

8s6(xe0a to6 sx vsxpcbv avaotavtoc xataataXv)vai (isv rg rcav- 

s6sv£Î A 6tot> 8ovd[j î tov crovtapdooovta stt tov xoajjiov xX6- 

8cova, slp^v7jv 85a&t<p eici6pdt6eo0^vat /apiCotto 8e o Kâpioţ

xai SootYjp Yj|j,â>v t*§ 'Tţjistăpcj' cr ^ 7jXoiravispotYjti OYeiav &8ia7u-

twtov xai tyjv ftsiav AotoO dvtiXvj îv UTUSp soaraOsiaţ xai 

xaXrjc xata?tda£0)c tfjc; yjs Tipotatatai xa! £7r’ aYa8(p trjc 

xafloXoo ’ExxXTjotaţ.

Ho6(p 8â îcoXX(j) xataaîtaCojJisvoi ao6i<; trjv T[ist£pav T<[>y]- 

Xo7uavt8p6t7)ta 8iateXo6|jisv,
«

'A 8eX<p6<; âv X-(j) 5Xco<; 7cp66o(j,os

f  6 3A6Y]V0)V XPTi:0'ST0M02

'A6fjVT(]ot 20 MaptioD 1923
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înalt Prea Sfinţiei Sale Mitropolitului Ungro-Vlahiei 

Miron, Exarh al României şi Preşedinte al Sft. Sinod

al Bisericii Româneşti.

Ne adresăm foarte bucuros înalt Prea Sfinţiei Voastre, 

Îmbrăţişându-Vă frăţeşte în Domnul nostru Hristos 

şi Dumnezeu ^are a suferit pe cruce moartea de bună 

voe, şi înviind din morţi, iarăşi cu bună voinţa lui 

Dumnezeiască dă tuturor credincioşilor prilej pentru

o strălucită sărbătoare şi pentru o mare ceremonie.

După ce deja prin scrisoarea noastră de pace am 

făcut cunoscut înalt Prea Sfinţiei Voastre celei de 

Dumnezeu cinstite, acelea ce nu de mult s’au în

tâmplat nouă din nesfârşita milă Dumnezeiască, acum 

împreună cu Sfântul Sinod din jurul nostru Vă trimi

tem un salut sărbătoresc din partea Bisericei din 

Grecia către venerabila înalt Prea Sfinţia Voastră şi 

către venerabila adunare de Ierarhi, din jurul ei.

Şi cu prilejul amintirei supra-naturalelor mistere 

ale pietăţei noastre şi cu prilejul strălucitei sărbători 

a Paştelor, ne rugăm cu stăruinţă de cel înviat din 

morţi ca să liniştească cu puterea lui nesfârşită valul, 

care încă turbură lumea şi să aducă pace acestei lumi.

Domnul şi Mântuitorul nostru să acorde înalt Prea 

Sfinţiei Voastre sănătate neclintită şi apărarea lui 

Dumnezeiască pentru stabilirea şi buna stare a Bi

sericei pe care înalt Prea Sfinţia Voastră o păstoreşte, 

pentru binele întregii Biserici.

Cu mult dor, salutăm iarăşi pe Înalt Prea Sfinţia 

Voastră.
HR1SOSTOMOS

Al Alenei, Frale în Hris
tos cu toiul plecat.

Atena, 20 Martie 1923.

DAREA DE SEAMĂ GENERALĂ

T ?
44

înaintată înalt Prea Sfinţitului Prezident al Sfântului Sinod, în sesiunea din Maiu 1923

cInalî cPrea Sfinţite Stăpâne,
Prin votul său din sesiunea de primăvară a anului

1921, Sf. Sinod a decis reapariţia revistei sale „Biserica 

Ortodoxă Română", întreruptă din cauza marelui războiu.

Comitetul de Administraţie s’a ajcătuit din P. S. Episcop 

al Râmnicului D. D. Vartolomeiu ca director, P. C. Iuliu 

Scriban ca secretar de redacţie şi din d. Dr. I: Mihăl

cescu ca prim-redactor; iar pentru redacţia revistei syau 

numit ca redactori permanenţi: Dr. I. Lupaş, Dr. Pavel 

Roşea, în urmă demisionat şi înlocuit cu Dr. G. Ciu- 

handu, Dr. Şt. Cioroianu, Dr. Nicolae Popescu, Dr. 

Valerian Şesan, Dr. Romulus Cândea, Iconom Serghie 

Bejan, Iconom Cicerone Iordăchescu, în urmă retras, 

şi d. Şt. Berechet.

In calitatea noastră de director al acestei publicaţiuni,
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avem onoare a Vă supune la cunoştinţă situaţiunea

acestei reviste dela reapariţia ei pană astazi.

Primul său număr a reapărut în Octombrie 1921, în 

format academic de 5 coaie, cu 80 pagini şi cu un 

conţinut în conformitate cu planul de reapariţie admis 

de Sf. Sinod în şedinţa de mai sus. In formatul acesta, 

revista s’a menţinut până la 1 Aprilie 1923, de când 

comitetul de administraţie a decis, prin-procesul verbal 

dela 12 Mai 1923 * reducerea dela 5 la 4 coaie, cu 64 

pagini în loc de 80 păstrând, în ce priveşte conţinutul, 

aceiaşi normă de redactare de până aci.

Reducerea aceasta Comitetul de Administraţie a tre

buit să o admită din cauza schimbării survenite în starea 

financiară a acestei reviste, întru cât, cu începere dela

1 Aprilie 1923, ea a fost scoasă de Onor. Minister din 

bugetul său şi încredinţată Sf. Sinod şi sub raportul 

financiar, Onor. Minister însărcinându-se să-i servească 

numai o subvenţiune de 375.000 lei pe timpul celor nouă 

luni ale bugetului din anul financiar în curs.

Tot din motive de economie, Comitetul de admini

straţie a trebuit să schimbe şi felul hârtiei din velina 

tip răsboiu în hârtie de tipar, păstrând velina de răs- 

boiu numai pentru 100 exemplare lunar.

Numărul total al exemplarelor imprimate pana la 1 

Aprilie 1923 este de 113.200, provenind din 8000 de 

exemplare pe primele două luni şi din câte 6000 de 

exemplare lunar pentru restul de timp până la 1

Aprilie 1923, la care se mai adoagă încă un număr de 

1200 de exemplare pe hârtie tip normal.

Din acestea au rămas nevândute 13.043, iar restul 

de 96.170 s’au distribuit lunar abonaţilor, între care 

intră parohiile din Vechiul regat, Basarabia şi Buco

vina, abonate din oficiu, şi instituţiuni şi persoane par

ticulare abonate din propriul lor îndemn.

Numărul parohiilor abonate se ridică la 5221, dintre 

care 3980 în Vechiul Regat, 975 în Basarabia şi 226 în 

Bucovina.

Abonamentele dela toate aceste parohii s’au încasat 

direct de Onor. Minister a 60 lei abonamentul pentru 

fiecare parohie, afară de 41 parohii care au înaintat 

direct Comitetului de Administraţie al revistei abona

mentul complet de 100, cât se fixase la început de

Sf. Sinod.

Toate abonamentele primite direct de noi s’au vâr

sta Onoratului Minister cu adresele noastre nr. 453 din

1922, 107 şi 180/1923 rămânând ca Onor. Minister, 

care a stabilit singur reducerea abonamentului dela 100 

lei la 60, să restitue celor în drept plusul de 40 

lei, întru cât nu se pot admite două feluri de plăţi 

pentru aceiaşi publicaţie.

Dela instituţiunile şi persoanele particulare, al căror 

număr se ridică la 102, s’au încasat direct de Comi

tetul de Administraţie suma de lei 10.725, care de ase

menea s’a vărsat Onor. Minister cu adresele noastre

numerele 453/1922, 107 şi 180/1923 faţă de care Onor. 

Minister rămâne îndatorat din aceleaşi motive de ega

lizare să Ie restitue plusul de 40 lei de fiecare.

Cum vedem, din numărul de 113.200 exemplare, câte 

s’au imprimat până la 1 Aprilie 1923, s’au vândut:

a) 96170 exemplare prin abonament

v
C)

41

1185

d) 375

e) 1178

/; 120,

cu numărul aparte 

s’au împlinit lipsurile pricinuite 

de poştă după reclamaţiunile 

celor în drept 

s’au făcut schimb cu alte pu- 

blicaţiuni 

s’au trimes în mod gratuit la 

diferite instituţiuni, conform 

legilor ţării sau după inter- 

venirea Onor. Minister 

s’au trimes P. S. Chiriarhi

din întreaga ţară, P. P. S. S. membri ai Sf. Sinod, 

P. P. C. C. membri ai Consitoriului Superior Bisericesc 

şi d-lor Profesori ai Facultăţilor de teologie din ţară şi 

g) 13.043 exemplare au mai rămas nedistribuite, în 

depozit la Tipografia Cărţilor Bisericeşti, cum s’a spus

mai sus.
** *

In ce priveşte felul de redactare al revistei, Comitetul 

de Administraţie n’a remarcat până la Aprile 1923 decât 

singurul defect pentru unele articole de a fi cam prea 

lungi. Defectul acesta nu s’a putut înlătura până acum 

din cauza firească a greutăţii începuturilor, care nu 

pot fi desăvârşite pentru nicio operă omenească. In 

afară de acest defect, revista a apărut în condiţiuni su

perioare, şi de cinste pentru Sf. Sinod şi pentru ştiinţa 

teologică a ortodoxiei româneşti, clasându-se prin va

rietatea şi valoarea chestiunilor tratate, după înseşi 

aprecierile opiniunii publice cunoscătoare, între revistele 

de frunte ale întregii creştinătăţi.

Prin conţinutul ei de până acum, revista aceasta s’a 

arătat menită să slujească şi să folosească cle

rului şi Sfintei noastre Biserici româneşti ca un fel de 

Facultate de teologie ambulantă, care nu ţinteşte să 

servească numai nevoile teologice ale momentului, ci 

care e menită să devină un fel de depozit ştiinţific 

pentru nevoile teologice ale Preoţimei şi Bisericii noa

stre din orice vreme.

Rămâne totuşi la facultatea Sf. Sinod să-şi facă şi 

să-şi rostească aprecierile sale asupra acestor constatări 

şi arătări ale Comitetului de Administraţie.

Dela data aceasta înainte, nădăjduim că valoarea ştiin

ţifică a acestei reviste va merge sporind şi că defectul 

lungimei articolelor va dispărea cu totul, întrucât, prin 

procesul-verbal din 12 Mai 1923, Comitetul de Admi

nistraţie a hotărât să aducă la cunoştinţa D-lor redac

tori şi a întregului public că nu se vor mai publica 

articole mai mari de o jumătate coală, ori de la cine 

ar veni şi oricât ar fi de importante.

Aceasta este, înalt Prea Sfinţite Stăpâne, situaţia 

revistei Sfântului Sinod dela reapariţia ei şi până la 1 

Aprilie 1923.
** #

Cât pentru partea financiară Comitetul de Administraţie 

are onoare a Vă prezenta două tipuri de bugete, dintre



ACTE 0F1CIĂLE 581

care unul s’a întocmit înainte de 1 Aprilie 1923 şi s’a 

înaintat Onor. Minister de Culte cu adresa Nr. 76/923 

ş\ celalalt care s’a întocmit după ce Onor. Minister a 

lăsat susţinerea bănească a revistei în seama Sf. Şinod.

De primul tip de buget Sf. Sinod n’are decât să iea 

cunoştinţă ca de o simplă piesă de arhivă, întru cât 

Onor. Minister, scoţând revista din bugetul său, tipul 

acesta a căzut dela sine.

Al doilea tip este bugetul care vi se prezintă de astă 

dată şi care este definitiv, apărând ca un act propriu al 

Sf. Sinod, asupra căruia Sf. Sinod are să se pronunţe 

în aceasta sesiune, atât ca evaluări de cifre, cât şi ca 

modalitate de aplicare.

La venituri, bugetul acesta se prezintă cu totalul de 

lei 910.600, provenit din 375.000 lei subvenţia Onor. 

Minister pe 9 luni, din lei 522.100 abonamente parohiale, 

din lei 10.000 evaluarea aproximativă a abonamentelor 

particulare, şi lei 3.500 din vânzarea de colecţiuni vechi 

şi noui.

Comitetul de Administraţie previne Sf. Sinod că, de 

aci înainte, se pot face interveniri pentru noui subvenţii 

şi la alte instituţii publice şi financiare ale ţării, întru 

cât revista, devenind de aci înainte proprietatea Bisericii, 

Sf. Sinod şi-a dobândit putinţa de a-i spori fondurile 

pe orice cale permisă.

Cheltuelile evaluate în acest buget se ridică în total 

la lei 513.760 dintre care pentru personalul revistei le 

128.000, iar pentru material lei 385.760.

In detaliu iată pe articole cheltuelile cu personalul:

Comitetul de ad-ţie: 3 membri 722 a lunar . lei 26.00o 

Plata articolelor: 4 coaie de fiecare număr . „ 48.000

1 Secretar administrativ însărcinat cu operaţiile

de casierie, lunar a 2.000 ....................... .... 24.000

1 Corector contabil, lunar a 1500 . . . . „ 18.000

1 Servitor lunar a 1000 ............................... * 12.000

Total lei . 128.000

Iată acum tot pe articole şi cheltuielile cu materialul:

a) Hârtia 750 kgr. lunar a lei 13,25 kgr., anual

9000 kgr.................................................... lei 144.000

b) Culesul lunar 8680 lei anual 104.000

c) Tiraj „ 2400 „ „ ............... „ 28.800

d) Broşat „ 2400 „ „ ............... „ 28.000

^  Us şi cerneală „ 1000 „ „ . . . . . . . . . . . . . . .  12.000
f)  Expediţia: benzi tipărite, lipirea adreselor

pe ele, împachetat şi transportat Ia poştă „ 24.000

g) Cheltuieli de cancelarie şi corespondenţă

anual......................................................... ...  8.000

h) Contabil anual...................................... .... 6.000

i) Fond pentru deschidere de credite . . „ 30.000

Total lei . 385.760

Pentru încasarea abonaţilor, Comitetul de Admini

straţie roagă Sf. Sinod să hotărască o modalitate, cât 

mai sigură şi mai lesnicioasă, ca revista nu numai să 

nu fie împiedicată în apariţia ei, dar să-şi poată face 

şi fondurile ei proprii, cu care să-i poată fi utilă Sfintei

noastre Biserici şi altfel decât numai prin publicarea sa. 
După umila noastru părere, am avea respectul să

supunem la aprobarea Sf. Sinod următoarea modalitate 

de încasarea abonamentelor:

In termen de trei luni dela prima lună ale fiecărui 

an bugetar, Preoţimea să verse cancelariitor chiriar- 

hale abonamentele, sub îndemnul şi controlul P. P. S. S. 

Chiriarhi prin Protoierei iar cancelariile chiriarhale să in- 

nainteze sumele primite Comitetului de Administraţie 

al revistei pe numele P. C. Secretar de redacţie.

Plata abonamentelor de către Preoţime Sf. Sinod şi 

P. P. S. S. Chiriarhi să o considere ca pe o datorie 

pastorală, cu îngăduinţa pentru cucernicii preoţi de a 

colecta abonamentele şi prin chete în biserici, mai ales 

că revista va trebui să rămână şi pe viitor proprietatea 

bibliotecii parohiale.

P. C. Secretar de redacţie, împreună cu Casierul re

vistei, vor vărsa sumele încasate la o bancă sigură spre 

fructificare. In scopul acestei fructifiicări, noi am in

tervenit la Onor. Minister de Culte cu adresa Nr. 173 

a. c. să ne libereze chiar de pe acum subvenţia de 350 

mii lei din anul acesta spre a o vărsa, fie la Banca de 

Scont, fie la alta, după cum şi Sf. Sinod va găsi cu cale.

Numai prin astfel de încasări anticipate ale veniturilor 

ei, revista îşi va avea apariţia asigurată; şi dacă Sf. 

Sinod ţine cu tot dinadinsul la apariţia ei regulată şi 

serioasă, nu trebuie să se dea în lături dela aplicarea 

acestor măsuri.

Odată cu aceste propuneri, Comitetul are onoarea 

să reamintească Sf. Sinod, că Arhiepiscopia şi Epis

copiile din Ardeal perzistă şi până astăzi în neîntro- 

ducerea pe cale oficială a acestei reviste în parohiile lor, 

cu toate că autoritatea şi lucrările Sf. Sinod au devenit 

obligatorii pentru întreaga Biserică a României întregite, 

din însăşi ziua închegărei ei într’un singur Stat şi o 

singură Biserică, cu toate că unirea bisericilor orto

doxe din cele patru provincii, sub autoritatea Sf. Sinod 

a devenit, dela votarea noii constituţiuni, fapt canonic 

şi legal, cu toate că însemnătatea acestei reviste s’a 

impus şi în Ardeal, unde o bună parte din preoţime 

s’a abonat la ea în mod particular şi unde ne e cerută 

de toate periodicele locale.

Dela Constituţie încoace mai ales, nimeni nu mai are 

dreptul să nesocotească autoritatea Sf. Sinod şi să se 

sustragă dela obligativitatea lucrărilor şi întreprinderilor 

sale, fie ele de ordin legal, fie de ordin cultural.

In rezumat, pe lângă darea de seamă asupra revistei 

dela reapariţia ei şi până la 1 Aprilie 1923, Comitetul 

de Administraţie al acestei reviste prezintă Sf. Sinod 

spre aprobare următoarele :

1. Bugetul dela Aprilie 1923 până la 1 Aprilie 1924 

în sumă de lei 910.600 la venituri şi de lei 513.760 

la cheltueli cu excedent de 396.840 lei.

2. încasarea abonamentelor în primele trei luni dela 

Ianuarie pentru fiecare an prin P. P. S. S. Chiriarhi şi 

vărsarea lor prin cancelariile chiriarhale Comitetul Ad

ministrativ al revistei pentru depunere din vreme spre 

fructificare.

3. Generalizarea abonamentelor şi la Preoţimea din
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Banat şi Ardeal, subv autoritatea şi sub directiva cul

tural^ a aceluiaş Sf. Sinod.

4. Autorizarea Comitetului de Administraţie de a 

cere subvenţiuni pentru revistă şi alte instituţiuni publice 

şi particulare în afară de Onor. Minister de Culte.

5. Trecerea fondului deja colectat pentru revistă,

care se ridică la lei 84.902.47 ca sold în bugetul actual 
al acestei reviste.

Binevoiţi vă rugăm, înalt Prea Sfiinţite Stăpâne, a 
primi smerita noastră închinăciune de fiu supus în 
Domnul.

Director, f  Vartolomei
Secretar Administrativ, D. Sireteanu

CRONICA SC A
I N T E R N Ă

Investirea noilor Episcopi.

In ziua de 10 Mai a. c., au fost învestiţi cu fastul şi 

ceremonialul obicinuit, P. P. S. S. Episcopi: al Roma- 

nului, al Buzăului, al Constanţei şi al Cetăţii Albe.

Cel dintâi nou Chiriarh, care a primit cârja din mâi

nile Majestăţii Sale Regelui a fost P. S. Lucian al

Romanului.

P. S. Sa a ţinut următoarea cuvântare :

Sire,
In aceste clipe solemne, când din milostivirea Părin

telui ceresc şi din voinţa reprezentanţei legale a marelui 

colegiu electoral, eu smeritul preot din Ardealul sufe

rinţelor, mă prezint înaintea Maiestăţii Voastre pentru 

a primi toiagul de păstorire asupra enoriaşilor din 

eparhia Romanului, cu ochii mei sufleteşti, ca într'un 

caleidoscop văd falnicul cortegiu al voivozilor, al ierar

hilor, al preoţilor şi călugărilor *lin principate, cari 

ascultând de glasul tainic al conştiinţei lor, au trecut 

Carpaţii spre a întări ortodoxia şi a chema la vieaţă 

primele începuturi de cultură naţională.

De câteori fiinţa neamului românesc din Ardeal a fost 

ameninţată din partea duşmanilor externi şi interni, 

poporul român s’a retras intre zidurile bisericii sale 

strămoşeşti, unde în toată vremea a primit ajutor şi 

întărire dela fraţii din principate. Voevozii, dătători de 

legi şi datini au zidit pe pământul Ardealului altare de 

închinare, la Vad, la Feleac, la Geoagiu, la Prislop, la 

Braşov, la Făgăraş, la Alba-Iulia, la Ocna Sibiului, la 

Scoreiu şi aiurea unde s’a simţit necesitatea.

Îndemnurile sufleteşti au biruit înălţimile Carpaţilor, 

şi astfel preoţi şi călugări, cu desagii încărcaţi de cărţi 

bisericeşti ieşite din tiparniţele mănăstirilor au coborît 

şi au cutreerat plaiurile Ardealului propovăduind cu

vântul, întărind ortodoxia, închegând graiul românesc

şi sporind conştiinţa unităţii naţionale.

Si dacă bisericii noastre din Ardeal i s'a dat satis->
fa:ţia ca, din sânul preoţilor săi smeriţi să fie aşezat 

unul pe scaunul episcopiei din Cetatea Romanului, pe 

care scaun, începând din veacul al XV-lea, l’au ilustrat 

peste 50 de ierarhi, printre cari personalităţi luminoase 

ca Veniamin Costaki şi învăţatul Melchisedec, o datorim 

după Dumnezeu, înţelepciunii şi vitejiei Maiestăţii

Voastre, care identificându-Vă cu aspiraţiunile seculare 

ale neamului românesc, şi înfruntând toate mizeriile şi 

perico’ele unui răsboi crâncen, aţi închegat pe vecie 

poporul român într’o unitate politica, între graniţele lui 

naturale.
a

Ardealul are faţă de fraţii din principate o mare 

datorie la achitarea căreia voi să-mi dau şi eu partea 

mea de contribuţie. Plec deci pe pământul eparhiei 

moldovene, luminat prin tradiţiile unei vechi culturi 

bisericeşti şi sfinţit prin sângele eroilor căzuţi pentru 

întregirea neamului, cu hotărîrea fermă de a lucra din 

toate puterile mele la consolidarea internă a ţării, la 

nobilitarea moravurilor înrăutăţite prin deprinderile 

răsboiului şi la coborârea dragostei evanghelice în 

sufletele fraţilor de un sânge, înfăptuind astfel frontul 

impenetrabil al sufletului românesc, din hotare în hotare.
*

Şi dacă în cursul istoriei noastre naţionale din trecut 

eparhia Romanului a fost scutită de încălcări duşmane 

şi a format stavilă chiar şi avalanşei duşmane din 

răsboiul mondial, împreună cu fraţii mei întru Hristos, 

voiu ruga pe Atotputernicul Dumnezeu, ca darul de 

care a fost încredinţată în trecut eparhia Romanului, 

pe viitor să-l reverse asupra întregului pământ românesc.

„Şi aceasta să ştii, că vor veni vremi cumplite. Că 

vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, măreţi, 

trufaşi, hulitori, de părinţi neascultători, nemulţămitori, 

necuraţi". (Ap. Pavel a II către Timoteiu C. 3. v. 2). 

Acestora: „Propovădueşte cuvântul, stărueşte cu vreme 

şi fără vreme; mustră, ceartă, îndeamnă cu toată înde

lunga răbdare şi cu învăţătura44. (II. Timoteiu C. 4 v. 2).

[Jrmând poveţele de Dumnezeu inspiratului apostol 

Pavel, vă fac, Sire, promisiunea sărbătorească, că toate 

puterile mele intelectuale şi morale le voiu pune în 

slujba bisericii şi a patriei. In împrejurările mai prielnice 

de azi, doresc ca biserica ortodoxă să devină un factor 

real tot mai pronunţat pentru propăşirea poporului 

nostru în credinţă şi cultură, în credinţa întărită prin 

lumina culturii şi în cultura sfinţită prin darul credinţei.

Alături de „şcoala activă“ doresc să avem o „biserică 

activă“, a cărei activitate pozitivă să corespundă tot
*

mai mult cerinţelor vremii de azi şi jertfelor pe cari

poporul le aduce pentru susţinerea ei.

Prin organizarea bisericii ortodoxe pe baze autonome 

şi constituţionale, energiile ei vor spori şi forţe nebâ-
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nuite se vor urni la muncă pentru întruparea idealelor 

ei în mijlocul poporului nostru.

Să trăiţi Sire.

Să trăiască Maiestatea Sa preaslăvita noastră Regină. 

Să trăiască moştenitorul Tronului împreună cu întreaga 

Dinastie Română. Să trăiască viteaza noastră armată, 

Dumnezeu să binecuvinteze biserica ortodoxă română.

M. S. Regele, răspunzând Înalţilor Prelaţi, a spus:

’  Prea Sfinţiţi Părinţi,
„Este totdeauna un moment solemn când Regele 

„întăreşte votul Marii Adunări, încredinţând după 

„vechile datini noilor episcopi toiagul păstoresc; astăzi 

„însă această sărbătoare ia un caracter deosebit în 

„istoria bisericii ortodoxe române când printre Voi, 

„Prea Sfinţiţi Părinţi, doi vor ocupa scaunele episco

piilor din nou înfiinţate la malul Nistrului şi al Mării- 

„Negre.

„Intemeiarea acestor episcopii este un semn vădit al 

„înaintării vieţii noastre ca naţiune care îşi dobândeşte 

„astfel organe nouă pentru conducerea morală a cre

dincioşilor, reînviind moştenirea vechilor episcopii dela 

„Tomis, Durostor, Vicina şi Cetatea-Albău.

Prea Sfinţite Episcop Lucian al 
Romanului.

„Cu deosebită bucurie Ţi-am încredinţat toiagul 

„păstoresc al vechii episcopii de Roman, care are un 

„trecut aşa de însemnat în istoria ţării şi a culturii 

„ naţionale şi unde păstori ca Veniamin şi Dositei stau 

„ca stele strălucitoare pe cerul bisericii ortodoxe.

„Ca şi fericita alegere a veneratului Mitropolit Primat, 

„chemarea Prea Sfinţiei Tale din mijlocul clerului 

„ortodox al fraţilor de peste munţi are o înaltă semni

ficare pentru munca înţeleaptă ce trebuie să desfăşurăm 

„cu toţii, ca să ţesem pe vecie aproprierea sufletească 

„a fraţilor depe amândouă laturile munţilor, care nu ne 

„mai despart ca în lungile veacuri de suferinţi, ci ne 

„întind braţele părinteşti ale sfintei noastre uniri, pentru 

„ca să ne facem datoria impusă de vremile mari şi 

„grele ce ne-a fost dat să trăima.
*

*  *

Apoi, P. S. Ghenadie Niculescu, Episcop al Buzăului, 

a ţinut următoarea cuvântare:

Sire,
Dumnezeu chemând la Sine pe fericitul nostru Dio- 

nisie Climescu, fost episcop al eparhiei Buzăului, scaunul 

acestei episcopii a rămas vacant; iar la 29 Martie a. c., 

marele colegiu electoral, fiind convocat spre a alege 

un titular, cu voinţa lui Dumnezeu, încrederea acelui 

mare colegiu înmulţindu-se asupra mea, prin votul ce 

a exprimat, a ales pe smerenia mea conducător duhov

nicesc al numitei eparhii. Şi astăzi, potrivit datinelor 

noastre strămoşeşti, primii din Augusta mână a Maiestăţii 

Voastre, Cârja pastorală, simbol al autorităţii duhov

niceşti.

Sire,
Două sunt instituţiunile în cari îi este dat omului 

să-şi desvolte armonic şi complet toate facultăţile şi 

puterile sale de vieaţă în această lume: Biserica şi 

Statul. întregul cortegiu de interese ce le are omul se 

satisfac de către diferite instituţiuni, profesiuni sau înde

letniciri omeneşti, toate însă înglobate în aceste două 

mari instituţiuni, Biserica şi Statul. Ambele îşi au ori

gina lor dela Dumnezeu, întrucât Dumnezeu a făcut 

pe om cu ale lui nevoi cari se satisfac prin Biserică 

şi Stat.

Aceste instituţiuni trebuie să conlucreze în armonie, 

urmărind scopul vieţii omului: fericirea pământească şi 

cea veşnică.

însemnătatea acestor două mari instituţiuni fiind 

cunoscută în deobşte, bărbaţii mari ai diferitelor nea

muri şi popoare năzuesc a organiza aceste două insti

tuţiuni, pe baze solide, spre a atinge scopul prefipt lor 

de Dumnezeu, pentru naţiunea sau poporul ce et îl 

conduc.

Acest înalt ideal, în ce priveşte poporul român, ca el 

să aibă un Stat şi o Biserică, a fost urmărit cu tena

citate de către diferiţii reprezentanţi ai neamului nostru 

în decursul vremurilor. Cunoaştem istoria: micile alcă

tuiri politice formate pe întinsul Daciei s’au întrunit, 

unele în principatele libere, iar altele au căzut sub 

stăpâniri străine. In zilele Maiestăţii Voastre însă, prin 

voinţa Dumnezeului dreptăţii, neamul românesc este 

fericit a se fi strâns într’un singur Stat unitar de sine 

stătător şi mult respectat în concertul popoarelor lumii, 

în urma marelui răsboi terminat victorios.

Sire,
Mulţi regi au fost viteji în răsboaie pe cari le-au 

câştigat, dar n’au profitat în deajuns de victoriile lor, 

fiindcă n’au fost înţelepţi organizatori în timp de pace, 

întrucât n’au aşternut la baza organizaţiunii şi a vieţii 

lor, principiile morale cele mai salutare. Maiestatea 

Voastră însă, pe cât a ţi fost de viteaz şi loial în timpul 

răsboiului, sunteţi tot pe atât de înţelept veghetor al 

organizaţiei, ce trebuie dată Statului nostru unitar, 

întrucât aţi pus la baza organizaţiei noastre politice 

principiile cele mai salutare. Maiestatea Voastră, conştient 

că legea fundamentală, care întăreşte Statul, care puri

fică conştiinţele şi care înalţă popoarele, este legea 

morală, evanghelică, cu prilejul încoronării aţi ţinut 

să formulaţi un principiu de vieaţă morală: «un rege 

trebuie să fie întâiul servitor ai Statului»... şi «un 

exemplu rău dat de sus poate să ducă un Stat la peire*.

Cuvintele Maiestăţii Voastre sunt pietre de granit 

puse la temelia României Mari. Dela cel dintâiu până 

la cel din urmă slujbaş al Statului va aveâ de ştiut că 

fiecare este un servitor mai mic, dator să-şi iubească 

poporul şi să-i servească fără preget. Numai aşa pacea 

sufletească, cea mult dorită de toţi, se va sălăşlui în 

sufletele tuturora, spre binele general.

Fiţi sigur, Maiestate, că am înţeles sublimitatea
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gestului Maiestăţii Voastre, şi în vremurile acestea de 

scădere morală, de slăbire a credinţei şi de pervertire 

a conştiinţelor, episcopatul român ortodox Vă va urma 

cu toată- râvna şi cu tot devotamentul, făcând toate 

jertfele ce trebuiesc făcute pentru a învinge şi vom 

învinge, căci avem conştiinţa clară a datoriei şi a jertfei 

ce ne stă înainte.

Şire,
In şirul vlădicilor cari au păstorit eparhia Buzăului 

străluceşte numele multora. Dintre toţi voiu aminti de 

Mitrofan şi Chesarie, cari ca şi alţii în alte eparhii, au 

înţeles chemarea vremii şi au fost la înălţimea datoriei 

ca români şi ca păstori sufleteşti apostoli ai neamului 

nostru atât de mult încercat.

înţeleg chemarea ce o am în vremea de azi şi voiu 

năzui, cu toată puterea sufletului meu, să fiu „slugă 

bună şi credincioasă" a poporului nostru, făcând ca 

Statul şi Biserica să conlucreze împreună şi să aducă 

fericirea poporului.

De acum înainte, deslegat de toate cele pământeşti,

voiu trăi numai în Domnul şi pentru Domnul. Cu aju

torul lui voiu putea coborî pe Christos în sufletul cre

dincioşilor mei, renăscându-i către o vieaţa mai bună, 

mai cinstită; către o muncă intensă şi producătoare de 

belşug, singura în stare să ne restabilească creditul 

nostru economic peste hotare.

Renaşterea morală şi regenerarea economică va trebui 

să fie crezul fiecărui român, spre a putea ridica scumpa 

noastră patrie la cele mai înalte culmi ale culturii şi 

civilizaţiunii mondiale; a face din ea aici, la gurile 

Dunărei, o vrednică reprezentanţă a geniului şi civili

zaţiei latine.

In aceste sentimente, Sire, primesc cu dragoste şi 

încredere, cu smerenie şi hotărîre din mâna Maiestăţii 

Voastre toiagul păstoriei duhovniceşti al eparhiei Bu

zăului, convins că bunul Dumnezeu îmi va trimite aju

torul său prin mâna Maiestăţii Voastre şi a vrednicilor 

fii ai acestui neam, cari sunt pătrunşi de rostul, origina 

şi s;opul Statului şi al Bisericei şi cari sunt stăpâniţi 

de un cald şi luminat patriotism.

Adânc recunoscător Maiestăţii Voastre, păşesc fără 

şovăire la datoria care îmi este pusă înainte.

Să trăiţi Maiestate, Rege viteaz şi loial în răsboi şi 

înţelept organizator în timp de pace.

Trăiască Maiestatea Sa Regina, buna mamă a celor 

răniţi şi protectoarea tutulor instituţiilor de caritate 

creştină.

Trăiască Dinastia, fericită şi stăpână pe destinele 

acestei ţări.

Trăiască şi înflorească România Mare.

Prea Sfinţiei Sale, Majestatea Sa Regele i-a răspuns 

astfel:

Prea Sfinţite Episcop Ghenadie 
al Buzăului

„Incredinţându-Ţi cârja episcopală, vei avea sarcina 

„să cârmueşti o eparhie unde au păstorit mulţi ierarhi

„vrednici, râvnitori de răspândirea cărţilor bisericeşti 

„ieşite de sub teascurile tipografiei episcopiei de Buzău

„Această muncă pentru luminarea şi întărirea cre

dinţei poporanilor se impune astăzi într’o măsură şi 

„mai mare.
„Nu mă îndoesc că Te vei sili a reînvia vechile şi 

„folositoarele tradiţii şi că vei cerceta de aproape în

treaga eparhie, răsplătind munca celor vrednici şi dând

„îndreptare celor ce au nevoie de bune îndumăriw.

După aceea a venit rândul P. S. S. Ilarie, Episcop 

al Constanţei, care a grăit precum urmează:

Sire,
Eparhia nou înfiinţată a Constanţei, vechiul Tomis, 

are o deosebită importanţă pentru Biserică şi pentru 

neamul nostru. Oraşul Tomis este un punct principal 

de orientare în istorie pentru dovedirea originei creşti

nismului în Dacia şi a organizării Bisericii creştine. In 

Tomis a fost o episcopie, ridicată mai apoi la rangul 

de mitropolie, care a durat dela a Il-a jumătate a seco

lului IlI-lea şi până la sfârşitul secolului al Vl-lea, timp 

de peste 300 de ani.

Istoria pune Mitropolia dela Tomis din Sciţia Minoră 

între cele mai vechi mitropolii şi numeşte mai mulţi 

ierarhi ai acestei scaun, cari s’au distins prin sfinţenia 

vieţii lor, prin activitate rodnică şi prin tăria credinţei 

lor, cum au fost Evangelicus, Philus, Teofil, Bretanion, 

Teotim şi alţii. De cuvântul acestor ierarhi s’a ţinut 

seamă întotdeauna şi a fost hotărîtor în toate chesti

unile însemnate, aceasta şi pentru că mitropolia din 

Tomis ocupa al II-lea rang între mitropoliile autocefale 

şi avea faţă de Patriarhia din Constantinopol prerogative 

pe cari nu le avea nicio altă mitropolie din Peninsula 

Balcanică.

Ca întindere, această eparhie avea un rol precum

pănitor, întrucât jurisdicţiunea ei se întindea nu numai 

asupra Dobrogei întregi, dar şi peste laturea stângă a 

Dunărei, cuprinzând Basarabia, partea din Moldova de 

Jos şi partea din Dacia Traiană.

Cetatea Tomis însă, a fost distrusă şi mitropolia de 

aci desfiinţată prin năvălirea bulgarilor.

In locul Tomisului, dela această dată, ca organe cu 

menirea de a răspândi credinţa creştină şi de a desă

vârşi organizaţia bisericească în dreapta Dunării, se 

înfiinţează şi se cunosc mai multe episcopii. Intre 

acestea, cea mai apropriată de Tomis erâ Durostorum, 

Silistra de azi. Ca ierarhi cari au păstorit aci, istoria 

numeşte pe Dasie, Iacov, Monofilos, Calistus, Partenius 

şi alţii cari au luat parte la evenimentele însemnate din 

timpul lor şi cari semnau în limba latină, dovadă că 

erau români şi că episcopia Durostorului erâ o epis

copie românească. Acesta este de altfel şi motivul 

pentru care Domnitorii Ţării Româneşti, au făcut atâtea 

jertfe pentru biserica din aceste părţi şi ca dovadă că 

şi pământul era românesc, avem titulatura Marelui 

Voevod Mircea care se numea: „Stăpânitor şi Domn 

a toată ţara Ungro-Vlahiei şi peste munţi, încă şi peste 

ţările tătăreşti, şi Almaşului şi Făgăraşului Herzog şi
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stăpânitor, Banatului dela Severin, Ducă, de amândouă 

părţile şi peste toată Dunărea până la Marea cea mare 

şi cetăţii Durostorului stăpânitor.

Întemeiat pe asemenea socotinţe istorice, cu caracter 

hotărîtor, găsesc că episcopia Constanţei, înfiinţată din 

nou acum, înlocueşte vechile episcopii, mai apoi mitro- 

polii ale Tomisului şi Durostorului şi este menită a 

aprinde aci şi a întreţine vie flacăra credinţii propo- 

veduită de biserica noastră şi a dragostei de neam şi 

de pământul scump al ţării.

Din acest punct de privire, episcopia la care prin 

voinţa lui Dumnezeu, Biserica şi Ţara m-au ales şi la 

a cărei 'păstorire duhovnicească, prin înmânarea acestui 

toiag păstoresc, Majestatea Voastră mă trimite, are o 

mare însemnătate şi prezintă un interes deosebit pentru 

desăvârşirea operei de unire în cugete şi simţiri, înce

pută de Maiestatea Voastră pe câmpul de luptă, cu co

laborarea sfetnicilor înţelepţi ai Maiestăţii Voastre, cari 

au călăuzit paşii Ţării în direcţiunea norocoasă şi a 

bravilor ostaşi români, cari au plămădit pământul Ţării 

cu scump sângele lor şi ne-au dat putinţa de a vedea 

realizat visul de veacuri al strămoşilor noştri, trăind 

într’o ţară mare, la un loc cu fraţii noştri, ţinuţi sub 

străină şi amară supunere mai multe veacuri de-a 

rândul.

Dela episcopia Constanţei, ţara aşteaptă ca printr’o 

muncă fără preget prin pricepere, prin tact şi prin vo

inţă tare şi neclintită, conducătorii ei să câştige sufle

teşte poporul trăitor aci, spre a iubi şi a se devota cu 

tot sufletul pentru ţară şi pentru Tron.

Iată pentru ce şi eu smeritul, în aceste clipe primesc 

cu sfială întărirea care mi se face în scaunul acestei 

episcopii prin înmânarea pateriţei de către Maiestatea 

Voastră. îmi dau perfect de bine seamă de greutăţile 

cari se leagă de demnitatea pe care o primesc, şi ştiu 

şi ce anume sforţări şi însemnate jertfe mi se impun 

în conducerea acestei eparhii.

Prin credinţă însă se mută şi munţii, a zis Mântui

torul şi prin muncă se birueşte totul, zice poporul.

Şi mie credinţa niciun moment nu mi-a lipsit, dar 

mi-a fost în vieaţă singurul mijloc de mângâere în su

părări şi pavăza care m’a ferit de ispite şi de încun- 

jurări.

Cu credinţă tare în ajutorul celui Prea înalt şi cu 

nădejde în sprijinul Maiestăţii Voastre şi al marilor

bărbaţi de Stat şi ai ţării, păşesc cu curaj la lucrul

Domnului în ogorul ce mi s’a încredinţat spre cultivare*

Asemenea cu încredere în buna dispoziţiune a iubi

ţilor mei fii duhovniceşti şi a autorităţilor locale, sunt 

încredinţat că voiu duce la bun sfârşit opera apostolică 

pe care sunt chemat a o săvârşi în această parte a

ţării, scumpă tuturor românilor.

In ce mă priveşte, făgăduesc solemn înaintea ţării 

şi a Majestăţii Voastre, că voiu priveghia împrejurul 

turmei şi-mi voiu conduce păstoriţii mei la păşunea cea 

duhovnicească, apărându-i de lupii cei răpitori şi răi.

Superstiţiile, rătăcirile în credinţă, învăţăturile minci

noase şi dezordinile morale cari bântuesc în parte po

porul, sunt inamicii cei mai de seamă ai neamului nos

tru pe care neapărat biserica trebuie să-i învingă spre 

a pregăti scumpei şi mult iubitei noastre patrii, fii 

vrednici şi devotaţi slujitori.

Ca fost preot de popor şi protoiereu, ca membru in 

consistoriul spiritual şi în cel superior bisericesc, ca 

profesor şi director de seminar, am oarecare pregăt're 

de a lupta cu aceşti inimici şi experienţa nu-mi lipseşte.

Mă întemeiez mai mult însă pe bunătatea şi blân

deţea cu care sunt pornit a păstori şi pe hotărârea pe 

care am luat-o de a fi un povăţuitor osârdnic al păs

toriţilor mei în a-şi închina vieaţa lor pentru binele 

bisericii şi al neamului, conducându-i astfel pe calea 

păcii şi a mântuirii întru Domnul.

Să trăiţi Maiestate !

Trăiască M. S. Regina!

Trăiască întreaga Augusta Voastră familie regală!

Trăiască România şi Biserica ei cea sfântă!

Maiestatea Sa Regele a răspuns P. S. sale cu ace-te 

cuvinte :

Prea Sfinţite Episcop llarie 
al Constanţei

„Ales de membrii Sinodului şi de Reprezentanţii Na

ţiunii ca episcop al Constanţei, Ţi-am încredinţat cu 

„vie plăcere toiagul păstoresc al acestei eparhii din nou 

„create unde eşti chemat a relua, după un şir întreg 

„de veacuri, activitatea pastorală a mitropoliţilor şi epis- 

„copilor cari ocupase odinioară în întâile secole ale 

„creştinătăţii scaunale episcopale dela Tomis şi Du- 

„rostor.

„Ţinuturile peste Dunăre pe cari mergi să le păsto

reşti şi pentru care neuitatul Meu Unchiu a avut o 

„mare dragoste şi o grijă neadormită întru propăşirea 

„lor economică şi culturală, ne-au devenit şi mai scurrpe 

„de când urgia răsboiului a semănat jale şi sărăcie 

„peste această bogată şi frumoasă ţară, iar noi din de

părtare cu inima sfâşiată de durere nu putem decât 

„cu gândul să fim alături de chinurile iubiţilor Do- 

„brogeni“.

„Sunt încredinţat dar că Prea Sfinţia Ta vei şti să-ţi 

„închini tot sufletul pentru ajutorul şi alinarea celor 

„ce au suferit mai mult greutăţile războiului, iar su^e- 

„tele rătăcite cari vor fi uitat datoriile creştineşti ale 

„respectului semenilor lor, vei căuta să le aduci pe :a- 

„lea binelui prin puterea învăţăturilor Sfintei Evanghei

*
* *

Apoi, P. S. S. Nectarie, Episcop al Cetăţii Albe-Ismail, 

a tinut următoarea cuvântare :

Sire,

Provedinţa divină a voit ca, la alegerile făcute de ma

rele colegiu electoral, să cadă sorţii pe mine ca să p.s- 

toreasc episcopia cea mai veche de obârşie moldove

nească, episcopia Cetatea-Albă.

Actele Patriarhiei din Constantinopole ne arată ci 

Domnii Moldovei, cerură dela Patriarhie în jumătatea
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a doua a veacului al XIV o metropolie proprie şi că 

obţinură pe la anul 1390—92 ca metropolit' pe grecul 

Ieremia. Ci Moldovenii nu voiră a-1 primi pe acesta ca 

fiind străin şi-l alungară, iar patriarhul din Constanti- 

nopole dădu ţara şi clerul anatemei. Conflictul nu a 

durat mult şi în actele Patriarhiei peste scurt timp apare 

ca episcop de Cetatea-Albă Iosif, moldovan băştinaş, 

originar din familia Muşăteştilor, pe care şi diptichile 

bisericeşti îl induc ca primul episcop al Moldovei. Sub 

Alexandru-cel-Bun, la 1401, Iosif din Cetatea-Albă, fu 

recunoscut de patriarhie şi ridicat la rangul de metro

polit El îşi mută reşedinţa sa la Suceava, luând cu 

sine şi moaştele sf. Ioan. Episcopia de Cetatea-Albă fu 

menţinută, dar din cauza vitregiei vremurilor, e mutată 

când la Galaţi, când la Reni, când la Ismail sau Brăila*

Sire,
Viteaza noastră armată, sub înţeleapta conducere a 

Maiestăţii Voastre, a făcut să reapară între hotarele pa

triei noastre teritorii vechi româneşti şi iată redobândită 

Cetatea-Albă cu toate celelalte vechi locuri de scumpă 

amintire pentru noi Românii, precum e Ismailul, Chilia» 

Valul lui Traian şi alte localităţi istorice. Acolo vitejia 

strămoşească a strălucit în biruinţa dela Chilia pe care, 

urmând bunului său obiceiu, Ştefan-cel-Mare a veci- 

nicit-o prin întemeerea Mănăstirii Putna pe pământul 

Bucovinei la anul 1466.

Dumnezeu a vrut ca sub glorioasa domnie a Ma

iestăţii Voastre, după marea biruinţă în răsboiul care 

a înfiorat o lume întreagă, să se restabilească starea 

veche şi vechile instituţiuni culturale să capete iarăşi 

vieaţă. Profetul Zaharia (IV. 2) avu o viziune după care 

biserica lui Hristos se aseamănă cu un policandru de 

aur, în care candela cea mai de sus şi cea mai mare 

este însuş întemeetorul bisericii, iară celelalte candele 

sunt ceilalţi slujitori ai bisericii. Cum Dumnezeu în 

Testamentul vechiu a poruncit ca în cortul său să ardă 

totdeauna candela, aşa a vrut şi Domnul nostru Iisus 

Hristos ca în biserica sa totdeauna preoţii săi să fie 

lumina nestinsă, lumina pururea arzătoare. Maiestatea 

Voastră cu Sf. Sinod şi cu înaltul Guvern, văzând că 

unele candele erau stinse sau lipseau, că unele scaune 

episcopale erau vacante, bine aţi voit a le aşeza iarăşi 

în loc. Astfel aţi întărit şi întregit biserica strămoşilor 

noştri!

Sire,
Norodul Moldovei dintre revărsările Dunării şi ale 

Nistrului după învălmăşala veacurilor a fost învrednicit 

de fericirea mult aşteptată de a reveni la patria mamă.

Păstoriţii mei, popor i bun şi blând, cărui voesc să-i 

închin toată dragostea şi grija mea arhierească, cunosc 

datoriile lor către biserică, tron şi ţară şi vă vor fi 

desigur pururea devotaţi şi mulţămitori/ pentrucă au 

fost scoşi de sub jugul apăsător de până acuma şi 

pentrucă i-aţi primit sub umbrirea sceptrului Maiestăţii

Voastre.

Cu el împreună Vă vom proslăvi în rugăciunile

noastre şi în toate străduinţele noastre spre mai bine 

pe Maiestatea Voastră ca pe regele iubit al norodului 

drept credincios şi ca pe întregitorul neamului şi al 

bisericei noastre străbune.

Sire,
Coborând eu dela poalele Carpaţilor, adăpostitoare 

ale mormântului lui Ştefan cel Mare eroul creştinătăţii 

şi ale moaştelor S. Ioan din Cetatea Albă, în eparhia mea 

de lângă Marea Neagră, Vă mulţumesc cu profundă 

supunere şi recunoştinţă Maiestăţii Voastre pentru pu

terea ce mi-o încredinţaţi prin acest toiag.

Mulţămesc Marelui Colegiu electoral, membrilor Sf. 

Sinod şi înaltului Guvern pentru încrederea pusă în 

mine şi promit că voiu lucra pentru a întări legea 

strămoşească şi dragostea pentru tron, neam şi pentru 

ţară.

Să trăiţi Sire!

Trăiască Maiestatea Sa Regina.

Trăiască Moştenitorul Tronului şi întreaga Dinastie 

română!

P. S. Sale Majestatea Sa Regele i-a adresat aceste 

cuvinte :

Prea Sfinţite Episcop Nectarie 
al Cetăţii Albe

„Ţi-am încredinţat cu adevărată bucurie toiagul păs- 

„toresc, întărindu-Te ca episcop al nouăi eparhii a 

„Cetăţii Albe.

„Ca fiu ales al Bucovinei şi vrednic profesor al fa

cultăţii de teologie din Cernăuţi, dela luminile căreia 

„s’au împărtăşit atâţia clerici de valoare din vechiul 

„regat; din pământul scump care adăposteşte sfin

tele rămăşiţe ale prea măriţilor Voevozi Moldoveni 

„cari au întins moşia dela Munte pân’la Nistru şi la 

„Mare, eşti chemat să fii întâiul păstor al vechiului 

„scaun dela Cetatea-Albă, de unde a venit întâiul Mi

tropolit al Moldovei, Iosif, din neamul domnesc al 

„Muşăteştilor şi unde a pătimit mucenicia Sfântul 

„loan-cel-Nou, ale căruia moaşte păstrate până acum 

„la Catedrala din Suceava, au fost aduse acolo de A- 

„lexandru-cel-Bun pentru ocrotirea Moldovei împotriva 

„duşmanilor.

„Sunt sigur că toţi credincioşii eparhiei Prea Sfinţiei 

„Tale, precum şi fraţii întru arhipăstorie de peste Prut, 

„Te vor primi cu bucurie frăţească şi că prin o muncă 

„înţeleaptă şi energică vei aşeza temelii puternice a- 

„ cestui nou scaun episcopal. Căci nu în deşert toţi slu

jitorii altarului zilnic se roagă în faţa Celui Nevăzut 

„pentru unirea şi pacea tuturor. Ei trebuie să se arate 

„şi în faptă credincioşi acestor sfinte şi mântuitoare 

„cuvinte de pace şi între oameni bunăvoirew.

In fine, tuturOr noilor chiriarhi Majestatea Sa le-a 

adresat acest frumos îndemn :

Prea Sfinţiţi Părinţi,
„Plecând la conducerea eparhiilor Voastre, mai ales
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„în aceste timpuri de adânci frământări şi prefaceri, o 

„înaltă chemare pentru sănătoasa îndrumare a credin

cioşilor, sub aripile bisericii, pe căile bunei creşteri a 

„noilor generaţiuni, a întăririi familiei, a cultivării sen

timentelor de iubire a aproapelui cu înfrânarea pofte

lo r  bolnave, a luxului vătămător şi a lăcomiilor fără 

„măsură, cu deosebire vă veţi sili a înmulţi îndemnu

rile cât mai stăruitoare la munca productivă în toate 

„direcţiunile vieţii noastre economice, pentrucă numai 

„prin muncă harnică şi cinstită, sufletele se depăr

tează de ispita tuturor păcatelor şi relelor apucături.

„Mulţumindu-Vă din toată inima din partea Mea şi 

„a întregii Mele Familii pentru sentimentele de iubire 

„şi* devotament ce ne arătaţi, Vă doresc la toţi păs

torire fericită şi binecuvântată4*.

Instalarea P. S. Ghenadie al Buzăului
Joi, 24 Maiu a. c., s’a făcut instalarea noului ales 

episcop al Buzăului.

P. S. Sa a sosit în gară cu trenul de 10.25 dimineaţa^ 

venind dela Bucureşti. împreună cu P. S. Sa au sosit 

şl domnul Ministru al Instrucţiunii Dr. C. Angelescu, 

care — în lipsa domnului C. Banu, Ministrul Cultelor 

şi a domnului Secretar general al Cultelor, domnul V.

G. Ispir a reprezentat guvernul, domnul Valaori, se

cretar general al Instrucţiei, părintele Econom Gh. Ne- 

gulescu, Revizorul eclesiastic al eparhiei sfintei Mitro

polii a Ungro-Vlahiei, domnul Rădulescu-Niger, Direc

torul personalului din Ministerul Cultelor, domnul P. 

Ghlţescu, Directorul învăţământului primar şi normal 

din Ministerul Instrucţiunii, mai mulţi inspectori şcolari 

şi alte persoane oficiale.

La Miziî

In cea dintâi gară de pe teritoriul eparhiei Buzăului, 

în Mizil, trenul a fost întâmpinat de un numeros pu

blic, în frunte cu clerul oraşului. Gara era frumos îm

podobită cu verdeaţă şi steaguri tricolore, iar un cor, 

compus din elevii Gimnaziului şi ai şcoalelor primare 

locale, a cântat: „Pe Stăpânul şi Arhiereul nostru“ 

şi „Mulţi ani trăiascâu.

In gara Buzău

O mulţime imensă de oameni din toate clasele sociale 

şi oficialităţi aştepta sosirea trenului cu noul Vlădică. 

Vremea era foarte frumoasă şi arşiţa soarelui tempe

rată în urma ploii mănoase ce scăldase pământul în 

ziua precedentă, aşa că pe feţele tuturor se citea o în

doită bucurie, şi păşirea Vlădicăi Ghenadie, spre a-şi 

lua în primire scaunul ce i-a fost încredinţat de Cel de 

sus, prin votul aleşilor naţiunii şi al reprezentanţilor 

bisericii, a fost privit ca un semn prevestitor de bine.

Profesorul G. Stănescu, preşedintele comisiei interi

mare a oraşului, a adresat noului Chiriarh câteva cu

vinte bine simţite de bună venire, la care P. S. Sa a 

răspuns astfel:

Domnule Primar,
Mulţumesc călduros pentru urările ce-mi jaceţi. Pă

şesc cu drag în acest oraş şi dau slavă lui Dumnezeu, 

că în fruntea comunei şi a judeţului a aşezat căpe

tenii înzestrate cu putere de conducere atât de fru 

moasă. Rog j>e Dumnezeul m ilii să ferească oraşul şi 

ţara noastră de orice întâmplare rea. Bun, blând şi 

milostiv să ne fie nouă şi să ne facă parte de vre

muri bune, dându-ne sănătate şi mântuire. Vă bine- 

cuvintez. Să tră iţiit

Spre Episcopie

Străzile ce duc dela gară până la Episcopie, aşezata 

în partea de miază noapte şi răsărit, adică la extremi

tatea opusă gării, erau toate frumos împodobite. Elevii 

şi elevele tuturor şcoalelor secundare, ca Liceul de 

băeţi şi fete, ai Şcoalelor Normale de băeţi şi fete, ai 

şcoalelor comerciale, profesională, de meserii şi primare 

erau aşezaţi dealungul trotuarelor, băeţi în costume 

curate, iar fetele, în cea mai mare parte, în frumosul 

nostru port naţional. Ferestrele tuturor caselor erau 

împodobite cu covoare şi garnisite de mii de specta

tori, cari aşteptau cu nerăbdare să vadă înalta Faţă 

bisericească. Intr’o elegantă trăsură trasă de doi cai 

albi, având la stânga pe domnul Ministru Dr. Angc- 

lescu, precedat de trăsura în care se aflau domnul 

Primar şi domnul Prefect şi de un pluton de cavalerie 

şi urmat de un lung convoiu de trăsuri în cari veneau 

persoanele oficiale, P. S. Episcop înaintează încet spre 

catedrală, binecuvântând la fiecare pas mulţimea care-l 

privia cu adevărată evlavie.

La Catedrală

Când cortegiul a sosit în curtea Episcopiei, muzica 

militară a intonat rugăciunea, iar clerul a ieşit în fata 

bisericii cu sfânta Cruce şi sfânta Evanghelie. Cobo

rând din trăsură, Vlădica le sărută şi după ce fu îm

brăcat în mantie intră în biserică, în timp ce corul in

tona: „Pe stăpânul şi Arhiereul nostruu.

A urmat tedeum-ul obicinuit în asemenea împreju

rări, după care domnul Ministru Angelescu a citit de

cretul regal de instalare, iar părintele Econom Gh. Negu- 

lescu, Revizorul eclesiastic al sfintei Mitropolii a Ungro- 

Vlahiei a dat citire următoarei gramate mitropolitane:

M I R O N

din mila lui Dumnezeu şi voinţa clerului şi a poporului

Mitropolit ilngro-Vlahiai, Exarh al plaiurilor, 
Primat al României şi Locoţiiior ai Ces?riei r \n 

C?ipadochia, Preşedinte al Sfântului Sinod al 
Bisericii autocefale ortodoxe-române, etc.

Iubitului cler şi popor din de Dumnezeu păzită e- 

piscopie a Buzăului şi în deosebi ascultătorilor şi cit*'- 

torilor acestor litere mitropolitane, har şi pace dela 

Dumnezeu, Părintele din ceruri, iar dela Noi salutarea 

şi binecuvântarea noastră arhipăstorească.

Facem cunoscut tuturor cărora se cuvine, c ă— după 

ce Christos, adevăratul Dumnezeu, trimiţând din cer,
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în chipul limbilor de foc pe prea sfântul Duh peste 

sfinţii săi învăţăcei şi apostoli, le-a întărit acestora da

rul de a propovedui cuvântul Evangheliei sale, a aşezat 

în sfânta sa biserică trepte şi vrednicii superioare, care, 

prin punerea mâinilor, s’au împărtăşit unii dela alţii, 

ca astfel îndreptătorii bisericii lui Dumnezeu şi păstorii 

turmei lui Christos să se facă pururea veşnici a fi păr

taşi aceloraşi daruri şi haruri— şi — după ce, prin în

cetarea din viaţă a fericitului Dionisie Climescu, epis

copia Buzăului a rămas vacantă: Marele colegiu electoral, 

compus din Prea sfinţii membri ai Sfântului Sinod, ai 

Consistorului Superior bisericesc şi din toţi senatorii şi 

deputaţii ortodoxi ai întregei Românii, în temeiul drep

tului* şi îndatoririlor ce i-1 dă legea fundamentală a 

bisericii noastre, „despre alegerea Mitropoliţilor şi a 

Episcopilor", în capitolul I, articolele 1,2 şi 3, în ziua 

de 16/29 Martie 1923 a ales Episcop titular al episcopiei 

Buzăului pe Prea Cucernicul Preot George Niculescu, 

Director al Seminarului teologic din Galaţi, carele s’a 

distins şi până acum prin tăria lui în credinţa orto

doxă şi în legea sfintei noastre biserici răsăritene şi 

prin activitatea lui în slujbele sale de până acum şi-a 

dat dovezi despre neclintita lui credinţă şi loialitate 

către Majestatea Sa Regele nostru Ferdinand I şi către 

întreaga Augustă Familie Regală şi de supunere către 

superioritatea sa bisericească şi către legile Patriei.

Fiind alegerea aceasta de Episcop, întărită de Maje

statea Sa Regele nostru cu înaltul decret No. 1410/923, 

Noi, subsemnatul Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Primat al 

României şi Preşedinte al Sfântului Sinod, am delegat 

pe Înalt PreaSfinţia Sa Mitropolitul Moldovei şi Suceve 

Pimen Georgescu, ca, după intrarea în cinul monahal 

să-l hirotoniască întru Arhiereu. înalt Prea Sfinţia Sa, 

asistat de Prea Sfinţiţii Episcopi Nectarie Cotlarciuc al 

Cetăţii Albe, Iacov Antonovici al Dunării de jos şi 

Arhiereul Ilarion Mircea Băcăoanul, Vicarul Episcopiei 

Romanului, l-a hirotonit Arhiereu în catedrala mitro

politană din Iaşi, Vineri 31 Martie (13 Martie), pe cel 

ales acum, arhimandritul Ghenadie Niculescu, primind 

dela dânsul mărturisirea credinţei, promisiunea solemnă 

că va observa ordinea canonică şi va fi cu ascultare 

faţă de Prea Sfinţitul Sinod episcopesc al ţării şi faţă 

de Noi, Mitropolitul Ungro-Vlahiei, căreia aparţine şi 

episcopia Buzăului, precum şi făgăduelile date în scris 

şi cu cuvântul în faţa bisericii, că acelea toate le va 

ţine şi observa; iară Majestatea Sa Regele nostru 

Ferdinand I, după vechile datini ale ţării, i-a dat prea 

graţios, în ziua de 10 Maiu 1923, în sala tronului şi

în faţa tuturor înalţilor demnitari ai ţării: clerici, militari 

şi civili, tradiţionala învestitură regală.

Pe temeiul acestor premerse forme legale, emitem şi 

dăm numitului Episcop Ghenadie Niculescu, prin 

această gramată mitropolitană şi învestitura canonică 

de Episcop al de Dumnezeu păzitei episcopii a Bu

zăului, cu oraşele şi satele câte se ţin azi sau se vor 

ţine în viitor de această episcopie, drept dovada despre 

aceea că dânsul — fiind învestit cu demnitatea arhie

rească şi cu jurisdicţiunea de Episcop — are darul şi

puterea de a pune, după prescripţiunile sfintei noastre 

biserici răsăritene şi legile în vigoare, cetitori, cântăreţi, 

ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la bisericile din 

episcopia sa, stariţi şi stariţe, egumeni şi arhimandriţi 

la mănăstiri, după rândul ierarhic din biserica noastră 

ortodoxă şi a face toate ce lui se cuvin ca ierarh spre 

edificarea duhovnicească a turmei sale. Totodată reco

mandăm tuturor celor din cinul preoţesc şi călugăresc 

şi întregului popor din Episcopia Buzăului, ca de 

Episcop legiuit al lor să-l cunoască şi respecteze, 

plecându-i-se cu toată voia şi arătându-i în toate 

împrejurările supunere şi ascultare; ca fii sufleteşti 

privindu-1 şi cinstindu-1 ca pe arhipăstoru, învăţătorul 

şi conducătorul lor spiritual, care este următor sfinţilor 

apostoli ai lui Iisus Christos, Mântuitorul nostru, căruia 

I-se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea întru 

toţi vecii.

Dată astăzi 10 Maiu, anul Mântuirii una mie nouă 

sute douăzeci şi trei în reşedinţa noastră mitropolitană 

din Bucureşti.

Dr. E. Miron Cristea
Mitropolii al Ungro-Vlahiei

După aceasta, Prea Sfinţitul Ghenadie a rostit, din 

scaunul episcopal, următoarea cuvântare :

Subiţii mei fii în 'Domnul,
Fericitul părinte Dionisie Climescu fiind chemat la 

Dumnezeu şi scaunul acestei eparhii rămânând vacant, 

pronia cerească a rânduit ca smerenia mea să fie che

mat să păstorească această sfântă şi de Dumnezeu pă

zită eparhie.

Urcând treptele acestui scaun episcopal dau slavă 

lui Dumnezeu, mulfumindu-i că în a sa economie a 

hotărât a se pune pe umerii mei însemnata şi greaua 

sarcină de conducător duhovnicesc al acestei eparhii.

Dau slavă lui Dumnezeu şi-L rog să dăruiască M. 

Sale Regelui şi întregei Sale Dinastii, zile bune şi în

delungate, viaţă pacinică şi întru toate bună sporire, 

având parte totdeauna de sfetnici buni, patrioţi lumi

naţi, mai ales astăzi în vremurile acestea de sbucium 

şi clocoteală; iar vouă iubiţii mei fii în Domnul vă 

zic; bine v’am găsit şi Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Iubiţii meii fii în Domnul,

Analiza cea mai judicioasă făcută asupra naturei 

omeneşti, cum şi datele istorice sunt unanime întru a 

recunoaşte că de când există omul şi oriunde astăzi, 

în orice grad de civilizaţie, se găseşte la el sentimen

tul religios.

După constatările celor mai încercaţi savanţi, „senti

mentul religios este un*fapt universal şi indistructibil în 

omenire, unul din principiile constitutive ale naturei 

noastre. El se arată nedespărţit în toate rasele umane, 

în toate epocile, în toate treptele civilizaţiunii şi chiar 

în toate stările vieţei‘noaste individuale. Stăpâni sau 

sclavi, fericiţi sau nefericiţi, în înălţarea dragostei, în 

transporturile bucuriei, în descurajerile tristeţei, noi sim
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ţim trebuinţă de a ne transporta prin gândire dincolo de 

marginile acestei lumi. Tot ceia-ce este mărginit ne apasă 

şi ne răneşte. Cu toate bucuriile întregei speţe, care ne 

lipesc de pământ, voim a trăi în sânul infinitului ce 

noi îl întrevedem deodată prin strălucirile naturei fizice 

şi în facultăţile sufletului nostru, în frumuseţea şi în 

mărimea ordinei morale." l)

De aceie s’a zis că omul este o fiinţă politică şi re

ligioasă.

Nu există fiinţă omenească pe faţa pământului care 

să n’aibă în inima sa sentimentul dragostei către o
A.

Fiinţă înaltă, Dumnezeu.

„Nici-un popor, zice Cicerone, nu este atât de săl

batic şi prim itiv încât să n’aibă credinţă într’un Dum

nezeu, chiar dacă nu-i cunoaşte fiinţa .

Umblând prin lume, zice Plutarh, nu vei afla cetate 

fă ră  cult sacru, fă ră  credinţă în Dumnezeu, fă ră  să 

aduc a jertfe

„A gândi la Dumnezeu este cea dintâiu şi cea mai 

superioară trebuinţă a s p ir itu lu i2) Darvin al cărui 

nume sboară pe buzele multora, pretinşi învăţaţi, a 

spus-o lămurit: Nici în epoca celor mai mari îndo- 

eli ce am avut, n’am fost ateu, adică om care să neg

cum că există un Dumnezeu.
\

In această privinţă un tablou foarte frumos şi plin 

de învăţături ne dă Fericitul Augustin.

Intr’una din zile, pe la apusul soarelui se plimba pe 

ţărmul mării. De o parte se întindea marea în toată 

splendoarea ei; iar de alta ţărmul mării, împodobit cu 

palmieri şi cu felurite flori mirositoare.

Răpit de frumuseţea naturii, Augustin exclamă: 0 

mare! tu care ai în sânul tău atâtea şi atâtea vie- 

ţuitoare, tu care în furia ta sjărâm i corăbii şi dai 

morţii atâtea vieţi omeneşti, nu cumva tu eşti Dum

nezeul meu? Nu poţi da tu linişte sufletului meu? 

Valurile însă printr’o voce armonioasă par că-i răs

pund: caută mai sus; nu suntem noi Dumnezeul tău.

Atunci Augustin, privind spre ţărmul mării zice: 

«Pământule, tu care răsări din sânul tău atâtea pro

ducte folositoare oamenilor şi animalelor, tu care eşti 

împodobit cu fel de fel de flori, care mai de care mai 

frumoase şi mai mirositoare, nu cumva tu eşti Dum

nezeul meu?* Aceiaş voce armonioasă pare că răs

punde: Caută mai sus.

Augustin ridică ochii atunci spre cer şi întreabă: 

Tu soare care luminezi şi încălzeşti toate fiinţele ome

neşti ce vin în lume; tu lună şi voi stele care împo

dobiţi bolta cerească, voi sunteţi Dumnezettl meu ? Pu

teţi da pace sufletului meu? Aceiaş voce tainică însă 

îi răspunde: Nu suntem noi Dumnezeul tău; noi sun

tem creaţinnile lu i; deci nu putem da pace sufletului 

tău; caută mai sus!

După aceasta Augustin caută mai sus, privirea lui 

pătrunde până la spiritele care stau înaintea lui Dum

nezeu. Pune aceiaş întrebare şi primeşte acelaş răs

puns: Caută mai sus, căci acolo vei afla pe cel ce 

te-a făcut pe tine şi pe no i!

Sufletul său se înalţă şi mai sus, se apropie de tro

nul lui Dumnezeu, dar acum el nu mai intreaba; ci se 

umileşte şi se închină, iar inima sa liniştindu-se zice : 

Tu eşti Dumnezeul meu. Numai Tu poţi da linişte su

fletului meu şi numai la Tine este liniştea şi fericirea 

cea vecinică! !

Nu este nici-un colţişor de loc unde să nu fie cu

noscut Dumnezeu. Toate popoarele şi în toate locu

rile şi în toate timpurile au avut şi au credinţă în Dum

nezeu. De există el, omul a năzuit cu mintea sa către 

Dumnezeu, adevărul cel mai înalt; iar cu voinţa şi sim

ţirea sa a tins către Dumnezeu, bunătatea şi fericirea 

cea mai desăvârşită. Omul fiind creat după chipul şi 

asemănarea lui Dumnezeu, a năzuit cu toate facultăţile 

sufletului său către Dumnezeu. A crezut în El, L-a iubit 

şi s’a nădăjduit totdeauna în ajutorul Lui. Prin cre- 

dinţă, dragoste şi nădejde, omul stă în legătură cu 

Dumnezeu. Această legătură între om şi Dumnezeu o 

numim, religiune. Religiunea este patrimoniu al sufle

tului omenesc fără de care omul nu poate trăi liniştit 

şi mulţumit. Religiunea este soarele care deşteaptă şi 

înviază puterile sufleteşti ale omului. Numai în religiune 

şi prin religiune trăeşte şi se desvoltă înţelepţeşte su

fletul omenesc în toate direcţiunile. Şi dintre toate reli- 

giunile, religiunea creştină este noua legătură între omul

căzut şi între Atotputernicul Dumnezeu, care legătură 

s’a înfiinţat prin Mântuitorul lumii Iisus Hristos. Ea 

este adevărata religiune şi la lumina doctrinei ei po

poarele s’au ridicat la cele mai înalte culmi ale civili- 

zaţiunii.

Iubiţii mei fii în Domnul,

Noi, românii ne socotim, şi cu drept cuvânt, printre
k

popoarele care au primit creştinismul din cele mai 

vechi timpuri. în lipsa altor instituţiuni biserica a fost 

vatra de lumină şi zid de apărare pentru poporul nos

tru. Putem spune prin comparaţie, că precum corabia 

lui Noe a apărat neamul omenesc pe muntele Ararat 

de distrugerea deluviului, tot aşa biserica noastră, co

rabia mântuirei sufleteşti, a apărat în Carpaţi neamul 

românesc de distrugerea potopului de popoare barbare, 

care au năvălit pe aici.

Când soarele libertăţii apăru şi care, după 1848 se 

ridică pe întinsul cer al Europei şi topi gheţarul secu

lar al autocraţiei, atunci poporul român plin de puteri 

îşi luă locul de cinste în rândul popoarelor europet.

. . . Suntem unde ne găsim. Cum stăm, cât de bine 

sau rău, aceasta o simţim fiecare şi ne dăm seama 

destul de bine. O problemă se pune: să păstrăm ce 

am dobândit. Să nu cădem din înălţimea la care ne-am 

ridicat. Mare lucru este să ajungă cineva într’o situaţie

*) C. B.
#) Lichtenberg

bună, înaltă; dar mai mare este să şi-o păstreze.

Ştim foarte bine că ceia-ce face tăria unui popor 

este forţa care rezultă din plenitudinea puterilor lui
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fizice, intelectuale şi morale. între toate, principalul lu

cru este forţa morală. Cine are rolul principal de a 

prepara această forţă, o ştim: Biserica

Vechii boieri aiţărei, alături de vlădicii noştri, conş

tienţi de lucrul acesta, l’au cristalizat în inscripţii puse 

pe monumente neperitoare, roduri ale carităţei lor. 

Astfel, pe zidul unei biserici zidită în anul 1784 în 

comuna Beneşti, Vâlcea, stau scrise aceste cuvinte: 

„Sfintele biserici privite de o parte ca lăcaş al lui Dum

nezeu unde trebue să depunem rugăciunile noastre şi 

mulţumiri pentru nenumăratele binefaceri, iar pe de alta 

ca şcoală morala a sf. evanghelii, se cuvine a se în

frumuseţa şi ţine în cea mai bună stare; însă cel mai 

de temei lucru este a avea preoţi bine învăţaţi, mora

lişti şi cu frica iui Dumnezeu, căci numai cu exemplul 

vieţei lor pot trage din rătăciri ca nişte adevăraţi pă

rinţi pe ăcei ce-i numesc aşa, altfel se vor face călău

zele lor cei mai dea-dreptul la iad“.

Aşa de frumos se arată în aceste cuvinte rolul mo

ralizator al bisericei prin clerul ei.

Iubiţii mei fii în Domnul,

în faţa evenimentelor interne şi externe, care s’au 

desfăşurat dela izbucnirea războiului mondial, ţara 

noastră cu instituţiile ei şi cu toate puterile ei de ma

nifestare a vieţei sociale, simte astăzi, mai mult ca ori

când, nevoie de sprijinul pe care cu atât folos îl poate da 

biserica. Căci numai munca armonică a tuturor facto

rilor de îngrijire şi de propăşire a unui popor poate 

as;gura desvoltarea şi fericirea sociatăţei omeneşti; şi 

între aceşti factori biserica prin firea ei ocupă locul de 

frunte.
Suntem la o cotitură a vremei. Războiul a zguduit 

din temelie toate popoarele. Astăzi se aplica şi la noi 

mai mult ca oricând zicătoarea populară: „cum ţi-i aş

terne, aşa vei dormi Naşte întrebarea, cum trebue 

să ne aşternem? Răspund cu cuvintele unui bărbat de 

stat român: „aşternutul popoarelor constă din două 

pături: una a prezentului şi alta a viitorului. Pătura 

prezentului e formată din toată acea activitate, care se
A 0

atinge de bunurile materiale. In cele ale statului ar n 

de amintit: căile de comunicaţie, poşta, telegraful, fi

nanţe, institute de credit, administraţie şi justiţie. Pătura 

viitorului e formată însă din cele două mari instituţii: 

Biserica şi Şcoala. Aceste două instituţii pregătesc vii

torul ţărilor şi al popoarelor. Ele formează generaţiile 

viitoare întărindu-le inimile pentru nu se abate din 

calea adevărului şi a virtuţii, oţelindu-le voinţele spre 

gânduri şi fapte bune. Ele formează cetăţenii viguroşi 

şi patrioţi, gata a se jertfi pentru binele comun, gata 

a lupta din convingere şi cu curaj pentru apărarea că

minului părintesc.
Dacă toţi creştinii, care se fălesc cu numele acesta,

trebue să trăiască o viaţă morală, viaţa harului, o viaţă 

după voinţa lui Dumnezeu, cu atât mai vârtos păstorii 

sufleteşti se cuvine să fie cu frica lui Dumnezeu plini

de credinţă, ducând o viaţă virtuoasă, ,,căci numai 

prin exemplul vieţei lor pot trage din rătăciri ca nişte 

adevăraţi părinţi pe cei ce-i numesc aşa."

Credinţa şi dragostea păstorilor sufleteşti trebue să 

se vadă din fapte: „poruncă nouă dau vouă, a zis 

mântuitorul, să vă iubiţi unii pre alţi, precum eu v'am 

iubit.“

îmi dau seama de sublimitatea acestei porunci şi vă 

declar că de azi înainte deslegat de toate cele pămân

teşti voi trăi numai în Domnul şi pentru Domnul. Cu 

ajutorul Lui, nădăjduesc să pot coborî pe Christos în 

în sufletele credincioşilor mei, recunoscându-i către o 

viaţă mai bună, mai cinstită, către viaţa harului.

Ca cetăţean şi fiu al patriei, voi propăvădui turmei 

cuvântătoare ce mi s’a încredinţat, pe lângă frica Dom

nului şi credinţa în El, respect, supunere şi devota

ment ocârmuitorilor noştri, ascultare de legi şi iubirea 

de neam.
Dacă la stăruinţa ce voi arăta se va uni şi binevoi

torul concurs al oamenilor de bine, eparhia mea în

scurt timp va avea o nouă infaţişare.

Fericit voi fi dacă îmi voi putea face datoria după 

cum se cere şi dacă ca şi servitorul din evanghelie 

talanţii ce mi i-a dat Dumnezeu îi voi îmulţi îndoit şi 

încincit. Voi ţine seamă de cuvintele apostolului care 

zice : „luaţi aminte de voi şi de turma întru care duhul 

sfânt v’a pus ca să paşteţi biserica lui Christos pe care

a câştigat-o cu scump sângele său.“
Curajul meu la muncă se măreşte când mă gândesc 

că aci găsesc o preoţime conştientă de datoria ei, dis
ciplinată, devotată şi gata la orice jertfă pentru binele 
obştesc. O rog să lucreze şi cu mine cu toată drago
stea şi cu tot zelul şi o asigur că va găsi în mina 
aceia ce doresc dela un episcop, sufletele lor bune şi

nobile.
Bucuria mea e deplină când mă ştiu înconjurat de 

dragostea vrednicilor fii ai acestei eparhii şi rog pe 
Dumnezeu să le facă parte ca şi mie acum, numai de 
bucurie în familiile lor, în toate zilele vieţei.

Expun mulţumirile P. C. delegat al I. P. S. Mitropolit 
al Ungrovlahiei care cu atâta dragoste a luat parte la 
instalarea mea.

De asemenea mulţumesc Excelenţei Sale D-lui Dr. 
Angelescu, vrednicul ministru al instrucţiunei, bărbatul 
ales de Dumnezeu pentru a ridica neamul acesta la cele 
mai înalte culmi ale culturei prin şcoala de care se 
interesează atât de’ mult.

Mulţumesc tuturor creştinilor care au venit în număr 
atât de mare la această serbare. Fagăduesc înaintea 
altarului că în rugăciunile mele pururea îmi voi aduce 
aminte de toţi binefăcătorii şi vrednicii fii ai bisericei 
şi ai ţării.

«Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul în

durărilor şi a toată bunătatea, a cărei milă şi 

iubire de oameni este nemăsurată, cădem la a 

Ta milostivire cu frică şi cu cutremur ş; ne rugăm 

Ţie: întăreşte-ne întru credinţa Ta cea sfântă, 

încălzeşte pururea inimile noastre cu focul dra

gostei cei către Tine şi către aproapele; depăr
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tează dela noi tot duhul viclean şi necurat. Dă 

deregătorilor noştri duhul cel sfânt al înţelepciunii 

şi iubirei de oameni; înoieşte în inimile judecă

torilor duhul cel drept, care luminează şi învaţă 

tot adevărul. Insuflă ostaşilor noştri bărbăţia şi 

vitejia cea sfântă a dragostei către ţară şi neam. 

Revarsă în păstorii cei sufleteşti duhul lepădărei 

de sine. Păzeşte Doamne ţara aceasta România 

şi Biserica Ta ce-ai întemeiat întru dânsa. Aju- 

tă-ne să Te mărim pe Tine şi să strigăm din 

adâncul inimei: slavă Ţie Dumnezeului nostru, 

dătătorule de bine în vecii vecilor, amin».

GHENADIE al Buzăului

24 Mai 1923 

' Buzău

In palatul episcopal.

Terminându-se serviciul religios cu citirea "decretului 

regal, a gramatei mitropolitane şi cuvântarea de răspuns 

a noului Vlădică, Prea Sfinţia Sa, urmat de persoanele 

oficiale şi de un mare număr de clerici şi mireni, s’a 

urcat în spaţioasa sală de recepţie a palatului episcopal.

Aci i s’au adus felicitări de reprezentanţii tuturor 

autorităţilor clericale şi civile.

Cel dintâi care a luat cuvântul a fost domnul Ministru 

Dr. Angelescu, după care a vorbit părintele Negulescu, 

Revizorul eparhial al Sfintei Mitropolii, apoi domnul 

G. Stănescu, Primarul oraşului Buzău, după aceea 

părintele Econom Didicescu, protoiereu de Brăila, în 

numele protoiereilor eparhiei, preotul C-tin Stătescu în 

numele preoţilor din judeţul Buzău, preotul Chirii 

Popescu, Directorul Seminarului local, în numele cor

pului profesoral şi al elevilor seminarului şi domnii 

prefecţi de Buzău, Brăila şi Râmnicu-Sărat.

Toţi au urat noului Vlădică ani mulţi de păstorie, 

spor la muncă în via Domnului şi i-au făgăduit con

cursul şi sprijinul lor necondiţionat în opera măreaţă 

de înălţarea bisericii şi neamului românesc.

Prea sfinţitul Ghenadie a răspuns tuturor vorbitorilor, 

mulţumindu-le în frumoase cuvinte pentru urările ce 

i-au adresat şi demonstrând, într’o strălucită improvi

zaţie, ca continuare şi complectare a problemei reli

gioase tratate în cuvântarea din biserică, importanţa 

problemei morale, sau ceeace e tot una: a- şcoalei 

alături de biserică.

Fără caractere morale nu e cu putinţă progresul. 

Caracterele se fOiuiează în şcoală şi prin şcoală, dar 

numai de aceea şcoală care se inspiră în principiile şi 

practica ei dela religiune, care se călăuzeşte de credinţa 

sublimă a Evangheliei, care are ca model de urmat 

învăţătura şi pilda blândului Iisus. Numai o asemenea 

şcoală formează buni creştini şi buni români.

Acestea sunt, în linii largi, ideile pe care le-a accentuat 

şi desvoltat cu un bogat lux de argumente şi citaţiuni 

de tot felul, Prea Sfinţitul Ghenadie în cuvântarea sa.

După încheiere, toţi cei de faţă au sărutat mâna Vlă-

dicăi, cara i-a binecuvântat şi-a adresat fie-căruia ‘n 

parte câte un cuvânt bun.

Banchetul.

La ora 2 d. a. s’a dat în sala de festivităţi a Primăriei, 

de către autoritatea comunală, o masă pentru 250 de 

persoane, în cinstea noului Chiriarh. Au luat parte ’.a 

masă persoanele oficiale venite din Bucureşti, autori

tăţile judeţene şi comunale, parlamentarii, fruntaşii 

armatei şi numeroşi clerici.

Intr’o atmosferă plină de veselie, s’a ospătat, s a con

versat şi s’au ţinut toasturi care au rivalizat, prin e e- 

ganţa stilului şi soliditatea fondului, cu cuvântări e 

ţinute în sala de recepţie dela episcopie. Şi aci a vorbit 

mai întâi domnul Ministru Dr. Angelescu, apoi domnul 

General Vernescu, domnul Dr. Oroveanu, Prefectul 

judeţului Buzău, părintele Victor Banu, deputat de 

Putna, domnul Profesor Popescu Şărânga, părintele 

Econom Gh. lonescu, primul protopop al judeţului 

Buzău şi un elev din clasa VIII dela Seminarul cin 

Galaţi, al cărui Director a fost P. S. Ghenadie până in 

ultimele zile.

După ce s’a terminat seria toasturilor, Prea Sfinţitul 

Ghenadie a mulţumit tuturor într’o cuvântare de ^ 

rară frumuseţe, în care a schiţat exemple foarte suges

tive luate din istorie şi din vieaţă, care trebue să fie 

linia de conduită a oricărui om înţelept şi care va H 

deci şi linia sa de purtare ca Chiriarh.

Activitatea de Chiriarh şi-a început-o noul ales chiar 

în ziua instalării, căci îndată după banchet a luat parte 

la împărţirea medaliilor între membrii corpului didactic 

cari s’au distins în campania pentru clădirea de loca

luri de şcoale rurale, iar după aceea a binecuvântat 

punerea pietrii fundamentale la o şcoală primară lângă 

grădina episcopiei.

Noie M ojra iicc . Numele de botez al P. S. Ghe-

nade a fost Gheorghe.

S’a născut din părinţi moşneni, în comuna Pauleşti 

judeţul Prahova, la anul 1874.

Cursurile seminariale le-a făcut la Iaşi, iar studiile 

universitare în Bucureşti, unde a obţinut în anul 1902, 

diploma de licenţă în teologie, cu teza : „Sfântul Ept- 

fanie , Episcopul Salaminei din Cipru. Vieaţa, seriei iU 

şi doctrina sa“.

La I Septembrie, aceiaş an, a fost numit profesor 

de religie la gimnaziul şi şcoala profesională din Con

stanţa iar la I Octombrie protopop de Constanţa, pos

turi pe care le a ocupat până la I Octobrie 1904, câ^d 

a fost transferat la Tulcea ca protopop la biserica, 

sfinţii împăraţi şi profesor la liceu şi la externatul se

cundar de fete.

Acolo a funcţionat până la I Septembrie 1910, câ^d 

a fost numit profesor şi director la Seminarul din ?râ- 

năstirea Bistriţa, judeţul Vâlcea.

Pentru realele servicii ce a adus bisericii şi ţării în 

tunpul cât a funcţionat în Dobrogea, Episcopia E>u- 

nărei de jos a făcut menţiune specială în cartea cano

nică în următorii termeni: „In tot timpul cât a stm*
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ca preot în judeţul Constanţa şi în urbea Tulcea, 

precum şi ca protoiereu al judeţului Constanţa şi Tul

cea, s’a bucurat de încrederea chiriarhiilor după vre

muri şi a adus reale servicii administraţiei bisericeşti 

pentru care personal îl binecuvântăm şi-i exprimăm 

ale noastre părinteşti mulţumiri, dat fiind ca a lucrat 

cu râvnă şi pricepere*1. (Cartea canonică 1620, 1910).

In 1916 preoţii din Vâlcea l-au ales reprezentat al 

lor în Consistoriul superior bisericesc.

La Vâlcea, atât ca director al Seminarului, cât şi ca 

protopop, a dovedit superioritatea omului născut pen

tru a forma şi a conduce preoţi potriviţi cerinţelor de

azi.

permanentă şi 

căror tâlc din

Aceste frumoase însuşiri sufleteşti şi muncă fără 

preget ce a depus pentru binele bisericii, i-le recunosc 

şi mărturisesc o parte din foştii săi elevi în Seminariul 

din Râmnicul-Vâlcii, într’o scrisoare deschisă publicată 

în ziarul Universul, în anul 1921. Acolo cetim:

„Ne amintim cu drag de părinteasca îngrijire, veghea

sfaturile Prea Cucerniciei Voastre, al 

ce trece vremea cu atât mai mult le 

aflăm folosul. Om drept şi de caracter, nu v’aţi influen

ţat de nicio intervenţie de niciun fel şi aţi ştiut a nu 

Vă scădea prestigiul cedând intervenţiilor politice. Astfel 

că noi Vă avem model de viaţă curată şi demnă în 

biserica noastră şi model de un caracter rar. In timpul 

războiului n’aţi stat de o parte. Aţi muncit la spital ca 

preot şi administrator, îngrijind de bolnavi şi de răniţi 

ca şi de noi. Ne-aţi păstrat efectele noastre şi mobi

lierul şcolii, astfel că şcoala noastră s’a deschis imedict 

după plecarea duşmanului şi are azi, prin osârdia P. C. 

Voastre, o avere, după cât am auzit noi, de o jumă

tate milion lei. Ne-aţi tipărit broşuri, ne-aţi deprins să 

le răspândim în popor şi ce bine ne prind astăzi în 

lupta de adevăraţi apostoli! Astfel, în entusiasmul nos

tru de a continua mai departe opera începută în şcoală 

sub P. C. Voastră, toţii absolvenţii Seminarului Râm- 

nicul-Vâlcii ne-am constituit în societate cu scopul de

a fi strâns uniţi in lupta comună, contribuind totodată, 

la înălţarea prestigiului bisericii şi neamului pe care-1 

iubim...
«

Pe terenul publicisticii, P. S. Ghenadie a dat la iveală 

în anul 1906, cu prilejul expoziţiei naţionale, o Dare 

de seamă despre starea actuală şi trecutul bisericii din 

judeţul Constanţa şi alta la fel despre judeţul Tulcea. 

Ambele lucrări au fost bine apreciate de specialişti, 

iar juriul expoziţiei i-a conferit pentru ele şi pentru 

albumele religioase prezentate, medalia de aur.

La Vâlcea a publicat în 1912, o lucrare intitulată: 

„Cuza Vodă şi biserica R o m â n ă în care pune în 

adevărata s'a lumină politica lui Cuza Vodă faţă de 

biserica noastră naţională şi face să înceteze un nea

devăr istoric şi o politică greşită,

După războiu, a publicat broşurile: „U n ir e a „Bate- 

voi păstorul şi se vor risipi oile“ şi Un suflet vindecatlt 

prin care urmărea să răspundă la o anume propagandă 

subversivă, care se făcea prin publicaţiuni pline de otravă

şi să deprindă pe elevii seminarişti să se ferească de 

acest pericol.

P. S. Ghenadie este dar destul de pregătit şi din punct 

de vedere intelectual şi practic pentru înaltul post ce 

i-s’a încredinţat.

1. MIHĂLCESCU

VIZITA EPISCOPULUI GORE ÎN ROMÂNIA

Episcopul Dr. Charles Gore este unul din cei mai 

mari ttologi ai Bisericii engleze de azi, bărbat reputat

şi plin de autoritate. L-am cunoscut acum doi ani in 

Londra, cu prilejul călătoriei mele în Anglia la con

gresul studenţesc creştin din Glasgow şi cu mare bucu

rie am primit ştirea, dela preotul englez din Bucureşti 

d. Hinscliff\ că Prea Sf. Sa soseşte în Bucureşti Vineri 

la 27 Aprilie, rugându-mă în acelaş timp să iau măsu

rile pentru primirea sa de oficialitatea bisericească din 

România.

înalt Prea Sf. Sa Mitropolitul Primat D. D. Dr. Miron, 

căruia i-am adus întâi faptul la cunoştinţă, înţelegător 

al întregii însemnătăţi a acestei vizite, a luat îndată 

măsuri pentru primirea ceremonioasă a episcopului 

englez Duminică 29 Aprilie în catedrala Mitropoliei, cum 

şi pentru pregătirea unui ospăţ de onoare, care a fost 

oferit Prea Stinţitului Gore în aceiaşi Duminică la 

ameazi.

Episcopul englez a fost primit în biserica Mitropo

liei cu mare cinste şi a stat de faţă la toată frumoasa 

slujbă a liturghiei săvârşită cu toată podoaba de P- S. 

Arhiereu Evghenie. Cu acel prilej, înalt Prea Sf. Sa 

Mitropolitul Miron a rostit cuvântarea de mai la vale.

După aceia, în Palatul mitropolitan, tot înalt Prea Sf. 

Sa a rostit, la sfârşitul ospăţului, cuvinte de bună 

venire către episcopul englez şi şi-a exprimat dorinţa 

pentru mai strânsa legătură între Biserica noastră şi 

cea engleză şi pentrucă studenţii noştri teologi sa 

poată studia în Anglia. Episcopul Gore a răspuns prin 

cuvintele pe care le vom da în numărul viitor. Au 

urmat apoi toasturi rostite de d. Ispir, secretarul ge

neral dela Culte, Arhim. Scriban, preotul englez 

Hinscliff şi d. Dr. Dragomir Demetrescu.

Pentru frumuseţea momentului şi afirmarea frăţiei, 

P. S. Arhiereu Evghenie a propus ca, după masă, să 

trecem în paraclisul Mitropoliei şi să ne cufundăm gân- 

durile către Dumnezeu. Şi în adevăr aşa s’a făcut, într’o 

atmosferă, pioasă, unde Prea Sf. Sa a slujit un poli- 

hroniu pentru Regele Angliei, Primatul Angliei şi Epi

scopul Gore.

La ospăţ au luat parte, afară de persoanele amin

tite, şi Păr. Gr. Fişculescut preotul englez Buxton, care 

însoţea pe Episcopul Gore, şi Arhim. Gherontie Nicolau 

din Sf. Mitropolie.

Iată acum şi cuvântarea Primatului nostru :
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C U V Â N T A R E A
hvalt Prea Sfinţitului Mitropolit Primat D. D. Dr. 
MIRON , ţinuta la 16/29 Aprilie 1923 în Catedrala 
Mitropoliei din Bucureşti în onoarea înaltului său 
oaspete, Prea Sfinţia Sa Episcopul anglican Lord

Dr. CHARLES GORE.

Iubiţi Credincioşi,
Ştie bine tot Românul, că— pe lângă bunul Dum

nezeu— marii noştri aliaţi ne-au ajutat să ne înfăp

tuim visul secular al dreptăţii istorice: unitatea noas

tră naţională. Mica naţiune română se simte mândră 

a fi avut între sprijinitorii ei — alăturea de ţările în

rudite cu noi Franţa şi Italia — şi pe cea mai mare, 

mai înaintată şi mai puternică naţiune din lume, na

ţiunea Engleză, care — precum vedeţi — şi’n timp de 

pace nu şi-a uitat de noi, ci ne distinge prin vizita 

unor personalităţi atât de alese, cum e oaspele nostru 

de astăzi, Prea Sfinţia Sa Episcopul Lord Dr. CHAR

LES GORE.

Atât Noi cât şi biserica Noastră se simţesc deose

bit de onorate, că unul din cei mai valoroşi ierarhi 

ai lumei, Eminenţia Sa Arhiepiscopul de CANTER- 

BURY—, Primatul Bisericii engleze, ne trimite Nouă 

şi Bisericei Ortodoxe Române salutul Său şi expresia 

simpatiei Sale prin una din cele mai marcante perso

nalităţi ale Angliei şi prin unul din cei mai temeinic 

pregătiţi teologi nu numai ai bisericii Anglicane, ci 

ai creştinismului preste tot.

Onoarea aceasta stârneşte în sufletul Românilor şi 

o mare bucurie, când putem constata îmbucurătorul 

fapt, că un grup de 5000 preoţi anglicani, între 

cari şi Prea Sfinţia Sa Episcopul şi profesorul GORE, 

declară, că mărturisesc în întreg cuprinsul său CRE- 

DEUL Niceo-Constantinopolitan şi hotărârile dog

matice ale celor 7 Soboare ecumenice, ceeace ne în

curajează a întrezări — pe lângă toate greutăţile de 

azi—posibilitatea unei apropieri de credinţă apostolico- 

ecumenică — pe care o propoveduim Noi — şi prin 

aceasta posibilitatea unirii cu Biserica creştină orto

doxă. Speranţa aceasta, Ne-o sugerează şi repeţitele 

enunţiaţiuni ale distinşilor episcopi anglicani, cari 

Ne-au onorat până acum cu prezenţa Lor. în orice 

caz, simpatia bisericii anglicane ne este nouă—Româ

nilor— de mare preţ şi ea va contribui la strângerea 

legăturilor pe toată linia între naţiunea engleză şi

română şi din cunoaşterea reciprocă pot profita am

bele ţări, întrucât adeseori şi cel mai mic poate fi de 

folos celui mare.

în numele Nostru şi al Bisericii Noastre, mulţă- 

mim P. S. Sale Episcopului Lord GORE, precum şi 

Celui ce l-a trimis, Eminenţei Sale Arhiepiscopului 

de CANTERBURY pentru înalta vizită, de care Ne-a 

făcut părtaşi, rugârid pe iubitul Nostru oaspe, să asi

gure pe capul bisericii anglicane de întreg devota

mentul nostru; iar marea naţiune engleză o rugăm— 

prin reprezentanţii bisericii sale—să ne păstreze şi pe 

viitor amiciţia sa; şi — la caz de lipsă — să întindă şi pe
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viitor aripile sale ocrotitoare peste naţiunea Română, 

care aci—în Estul Europei—este şi vrea să fie expo

nentul piogresului, al culturii şi civilizaţiunii apusene

A rh im  S C R IB A N

CRONICA EXTERNĂ

CONGRESUL BISERICII Vii

Inire nenumăratele nenorociri pe care bolşevismul le 

a grămădit pe capul poporului rus, se numără şi in- 

curaje>rea apariţiunii a tot felul de secte, unele mai des- 

creerate decât altele. Pe toate, guvernul le ia sub ocro

tirea sa, pentrucă sunt în mâna lui o unealtă cu care 

lucrează la dărâmarea bisericii ortodoxe, singura scă

pare şi mângâere ce a mai rămas poporului care nu s a 

abătut dela credinţa strămoşească.

Cea dintâi şi cea mai puternică sectă din nou în

fiinţată este aşa numita „biserică vie".

Ea a luat naştere in Maiu, anul trecut (1922), dupâ 

ce patriarhul Tihon, a tost silit de guvern să-şi pără

sească scaunul.

întemeietorul ei este un episcop cu numele Antonie 

In fruntea sectei stă un „mare sfat bisericesc“ care 

pretinde că „reprezintă pe toţi ruşii ortodocşi

Deşi secta nu numără prea mulţi partizani, totuş ee 

s a bucurat de toată bunăvoinţa, sprijinul şi încurajarea 

guvernului, aşa că, cu ajutorul lui, a putut alunga, 

numai în două luni şi jumătate, 60 de episcopi orto

docşi din scaunele lor, cari apoi au fost aruncaţi în
«

închisoare şi unii chiar osândiţi la moarte şi executaţi 

ca duşmani ai stării de lucruri inaugurată de bolşevism 

Alte secte poartă numele de: „biserica renăscutău% 

„biserica muncii l ib e r e „biserica poporului rusesc“

„biserica unică apostolică*, etc. etc.

Toate aceste secte sunt recunoscute şi conduse de 

„înaltul sfat bisericesc", care tinde să ia în totul locul 

şi să îndepliniască rolul „sinodului dirigentM al bise

ricii ortodoxe ruseşti. Totuş „înaltul sfat bisericesc*1 nu 

este decât o subsecţie a secţiei de propagandă din de

partamentul afacerilor politice, cu alte cuvinte sun: 

numai o codiţă a cârmuirii bolşevice, unealta cu care 

fiarele roşii se străduesc să macine şi fărâmiţeze trupu' 

bisericii ortodoxe, pentru a-şi putea ajunge mai cu În

lesnire scopul, care este înhămarea poporului rus la

carul iudaismului.

Ce urmăresc în ascuns aceste secte sau biserici, care 

sunt în realitate cluburi sau tovărăşii bolşevice, o spune 

din când în când pe faţă şi tară înconjur presa bol

şevică. Astfel „biserica muncii libere1* are ca ţintă „ni

micirea exploatatorilor dimpreună cu toţi cei car* 

persistă în păreri conservative şi anti revoluţionare" 

Chestiunea nemuririi sufletului trebue rezolvită, pentri 

partizanii acestei secte, pe cale ştiinţifică şi pe temeiur 

biologice.
„Biserica unică apostolică^ învaţă că revoluţia icea 

bolşevică, bine înţeles, şi numai aceea) este îndreptăţii* 

şi conformă cu duhul învăţăturii Mântuitorului Christos

4
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Mai mult chiar, ea declară şi făgădueşte, ck„seva pune 

în serviciul guvernului ca să poată consolida revoluţia 

şi ajunge să înfrângă curentele anti-revoluţionare de 

orice fe lu, etc. etc.

Guvernul sovietelor a sprijinit — cum am mai spus 

şi sprijine aceste secte cu colorit şi tendinţe politice 

şi a înăbuşit orice mişcare protivnică lor.

încurajată de guvern, „biserica vie“ a ţinut în luna 

Maiu, acest an, un congres în Moscova, în biserica 

Mântuitorului.

Congresul poartă numele de „ortodox" şi a fost 

organizat de aşa zisa „direcţiune a b is e r ic iicare se 

compune numai din elemente revoluţionare.

Fiecare din cele 72 de eparhii a fost obligată să tri

mită la congres câte 6 delegaţi şi anume: 2 credincioşi, 

2 clerici, episcopul eparhial şi un reprezentant al direc

ţiunii bisericii.

Pe lângă aceşti delegaţi, au mai luat parte la congres 

şi 25 de teologi din partea diferitelor biserici sau secte 

nouă.

Un al doilea congres se va ţine la iarna viitoare.

Chestiunile ce a avut să discute acest prim congres 

au fost:

1* Determinarea atitudinii de luat faţă de decretul 

privitor la despărţirea biseiicii de stat;

2. Determinarea atitudinii bisericii ortodoxe ruse 

(recte, a bisericii zise vii) faţă de revoluţie;

3. Desbaterea şi reglementarea chestiunilor adminis

trative şi de interes vital ale bisericii şi;

4. Hotărarea atitudinii de luat faţă de fostul patriarh 

Tihon şi de partizanii lui.

Când vom afla ce anume hotărâri s’au luat de pseudo- 

congresul pseudo-ortodoxei biserici ruseşti, le vom aduce 

la cunoştinţa cititorilor revistei. Deocamdată ne mărginim

sa dăm expresiune adancii dureri ce ne sfâşie inimila 

când vedem ce prăpăd s’a abătut asupra celei mai în

floritoare şi mai numeroase biserici ortodoxe de până 

ieri numai din calculele politice ale neamului ai cărui 

fii sunt conducătorii Rusiei de azi.

Intr’adevăr, iată, după Telegraful român, lista frun

taşilor politici ai Rusiei. Numele lor adevărat arată 

neamul căruia aparţin:

Troţki
Zi n o vie v
Kamenev
Sagerki
Bogdanov
Gorev
Volodariski
Kamlov
Gaceţki

Braunstein
Apfelbaum
Rosenfeld
Krachmann
Silberstein
Goldmann
Kohen
Katz
Fiirstenberg

Meskoviski
Riazanov
Martin o v
Piameţki
Aramovici
Soluţek
Radek

Litvinov

Goldberg
Goldenbach
Zimber
Ecvi
Rein
Bleichmann
Sobelsohn
Wallak.

1. MIHĂLCESCU

Dânovismul. De la o vreme încoace în Bulgaria 

bântuie o erezie, a Dânoviştilor, după numele înte

meietorului ei Petre Dânov — fecior de preot. Om cu 

destulă ştiinţă — doctor în medicină — el propagă o 

religie foarte curioasă, cuprinzând o amestecătură de 

religiuni vechi cu sentinţe filosofice mai moderne: un 

fel de panteism, presărat cu budism şi teozofie.

Fiindcă are o înfăţişare ascetică Impunătoare şi vor

beşte foarte elocvent, Dânov a câştigat mulţi aderenţi 

şi grupul lui devine un pericol mare pentru biserica 

bulgărească.

Ca să scape de acest pericol, soborul tuturor arhie

reilor Bisericei bulgăreşti, având în vedere că sus nu

mitul Dânov singur şi în mod conştient s’a lepădat

de Sf. Biserica Ortodoxă, a osândit învăţătura lui rătăcita 

şi vremelnică şi a declarat că nu-1 mai socoteşte membru 

al Bisericii lui Hristos, şi-i suprimă dreptul de a se 

folosi de slujbele şi tainele bisericeşti-ortodoxe, până 

nu se va căi şi va recunoaşte în public rătăcirile sale.

Hotărârea aceasta se va citi în toate bisericile bul

găreşti.
A.

In legătură cu aceasta, Sf. Sinod a alcătuit şi o for

mula, prin care acei cari sunt bănuiţi că ţin de erezia 

dânoviştilor vor declara înaintea păstorului lor duhov

nicesc şi-l vor încredinţa, că nu fac parte din aceşti 

eretici. în formulă, după ce numără şi osândeşte rătă- 

cirile pseudoînvăfătorului Petre Dânov, cel bănuit măr

turiseşte „Crezulu său, citind simbolul Niceo-Constan- 

tinopolitan.
Prot. Al. P. MADGEAROV

MUNCA BISERICII PENTRU ÎNDREPTAREA OMENIRI

Conferenţa internaţională pentru împăcarea
popoarelor.

Starea nenorocită din Europa, plină de ură şi de 

ameninţarea războaielor viitoare, umple de grijă pe 

ceice cred în Iisus Hristos şi aşteaptă venirea împă

răţiei Lui pe pământ. Fireşte că Biserica are răspun

dere şi datoria de a înlătura sămânţa urii, pentru 

pregătirea unei omeniri viitoare, în care neînţelegerile

să fie înlăturate pe altă cale.

De multă vreme există organizări creştineşti care 

lucrează pentru a aduce mai multă pace între oameni. 

In fiecare an ele îşi ţin adunările lor la care iau parte 

delegaţi din toată lumea. Anul trecut s’a vorbit la 

noi despre congresul Alianţei mondiale pentru împă
carea popoarelor prin Biserici ţinut la Copenhaga şi 

la care a luat parte şi d. Dr. Vasile Ispir, secretarul 

general dela culte din partea României. Anul acesta 

se ţine congresul organizat de Liga împăcării la Nyborg 
Ştrand, Fyn, Danemarca, între 19 şi 26 Iulie c.

Iată expunerea de motive a poftirii la acest congres, 

care a fost trimeasă şi scriitorului acestor rânduri:

London W. C. 1,

17 Red Lion Square 

Aprilie 1923. .

Scumpe Amice,
Cu un sentiment de adâncă răspundere vă trimet, într’o 

asemenea clipă, poftirea de a lua parte la un Congres 

internaţional al acestei Mişcări, care se va ţinea între 

19 şi 26 Iulie la Nyborg Ştrand, Fyn, Danemarca.

In curgerea anului trecut, starea Europei se agravase

Ruhrului
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cu seamă, nu numai a aprins din nou focul urii, ci ea ne-a 

descoperit cât de aproape suntem de prăbuşirea civilizaţiunii 

noastre. Într’o vreme când cârmuitorii Statelor şi ai Bise

ricilor par a nu cunoaşte calea păcii, este o datorie pentru

Reville (cu Histoire des Religions 5 voi. şi Jesus de 

Nazareth 2 voi); ca al lui Auguste Sabatier, Reuss 

cu Biblia sa şi mulţi alţii se găsesc in această editură.

De aceia trebuie citat ca un eveniment fericit ca această
acei care au izgonit războiul ca mijloc şi s’au hotărât să editura a putut împlini 50 de ani de viaţă şi cu dreptul

/ I  1  v  _____  ____

afle calea împăcării, aşa cum a urmat-o Iisus din Nazaret, 

de a se aduna pentru a se sfătui în comun şi a-şi păstra 

unitatea, în ciuda tuturor deosebirilor care năzuiesc sa-i 

despartă.

La acest Congres, noi ne propunem să discutăm Calea 

Păcii, de a vedea care sunt schimbările de spirit şi orga

nizare în domeniul politic şi economic pe care ea le implică, 

şi în special de a vedea care ar putea fi chemarea noastră 

ca indivizi şi ca mişcare. Se vor cerceta câteva din prob

lemele actuale, atât de grele, ale raporturilor internaţionale, 

problema crizei franco-germane şi acea a raporturilor dintre 

Rusia şi celelalte Puteri. Feluritele subiecte vor fi tratate 

de experţi, aşa încât discuţiunile noastre să fie pe cât cu 

putinţă de limpezite î rodnice. O parte din timp se va 

lăsa slobod pentru legăturile personale. Se va trimete o 

programă amănunţită celor care* şi vor arăta gândul lor de 

a lua parte la Congrfs.

După^o temeinică cugetare, s’a hotărât să se cheltuiască 

silinţa serioasă de a se întrebuinţa Esperanto ca limbă 

unioă de traducere pentru discuţiuni. Cuvântările vor fi 

traduse în feluritele limbi, dar pentrucă sa fiţi în stare 

de a trage un folos deplin din acest Congres, sunteţi rugat 

ou stăruinţă sa învăţaţi din destul limba Esperanto, pentru 

a înţelege o traducere.

Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi cu toţi

Cu frăţească dragoste, 

OL1VER DRYER

50 ani de viaţă a unei cditur. creştine.

In Paris există o vestită librărie protestantă cu numele 

Librairie Fischbacher. întemeiată în anul 1872, ea a 

împlinit anul trecut 50 de ani de viaţă

Aceşti ani au fost de o mare rodnicie, pentrucă a tipărit 

în timpul lor lucrări de cel mai mare preţ, din care unele 

trec până azi drept cărţi clasice ale teologiei. Mulţi din 

marii autori ai protestantismului francez s’au manifestat 

prin această editură.

Intre acestea, putem pomeni de cunoscuta carte în 5 volume 

a lui Edmond de Pressense „Istoria celor 8 veacuri dintâi 

ale Bisericii creştine" (Histoire des 3 pretniers siecles de 

de VEglise chretienne), apoi scrierile lui Vinet, apoi ale 

celor mai mari predicatori protestanţi franceji, precum Ad. 

Monod, Leopold Monod\ Charles Wagner, Ed. Stapfer, 

etc., care şi-au publicat aci colecţiunile lor.

In alte ramuri, această editură a publicat mui mult de 

200 de lucrări de critică şi istorie muzicală, apoi multe

volume de citire pentru copii.

In total, se poate socoti la 2000 numărul de voluma 

publicate în fel de fel de ramuri, dar cele mai multe din 

cuprinsul teologi ti. Nume ca al lui F. Lichtenberger cu 

Enciclopedia sa religioasă în 13 volume şi cu Istoria ideilor 

religioase în Germania în 8 voi.; apoi ea al lui Albert

este să-i urăm a trece cât mai mult înainte.

Al III-lea Congres internaţional de acţiune
democratică

Dapă numele său, pare fără folos sa pomenim de un 

astfel de congres într’o revistă ca aceasta. Pare mai mnlt 

un congres politic. Şi el este în adevăr politic, dar nu mai 

puţin este şi religios. Ba încă e chiar stârnit din îmbold 

religios. Căci persoanele care lucrează în această iniţiativă 

sunt persoane religioase şi care vor să înobileze politica

dintre popoare prin ideia religioasă.

Acest congres se ţine în Freiburg, Germania, aproape 

de graniţa Elveţiei şi Franciei, între 4 şi 10 August. 

Se vor trata chestiunile următoare: Naţionalismul şi 

dezarmarea; Naţionalismul şi Ideia religioasă; Naţio

nalismul şi mişcarea socială; Naţionalismul şi Pro

gresul democratic; Dezarmarea materială; Dezarmarea 

morală; Internaţionala democratică.

Ţările reprezentate la cele două congrese de mai 

nainte, cel din Paris la 1921 şi cel din Viena la 1922, 

au fost: Anglia, Francia, Germania, Austria, Belgia, 

Bulgaria, Canada, Danemarca, Statele-Unite, Olanda, 

Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Norvegia, Polonia, Portu-
*

galia, Rusia, Suedia, Elveţia, Cehoslovacia, Ucrania:

Venezuela şi Iugoslavia.

Cum se vede, România n’a fost printre ele.

Inspiraţiunea religioasă a acestui congres se cunoaşte 

prin iniţiatorii lui şi prin slujbele religioase care-1 înso- 

ţese. Anul acesta, congresul se deschide într'o Sâmbătă. 

A doua zi, Duminică, se face slujbă religioasă pentru 

pace.

Iniţiatorul este un deputat francez, Marc Sangnier. 

cu sentimente creştineşti hotărât arătate, ba încă cu 

ele atât de largi, că Vaticanului însuşi i-a părut că 

prea îmbrăţişează mult şi a oprit lucrarea. E vorba de 

înjghebarea numită le Sillon (Brazda), care era o ac{iune 

religioasă acum vreo 12 ani şi a fost desfiinţată de 

Vatican. Cine vrea lămuriri mai multe despre ea şi 

despre persoana lui Marc Sangnier le găseşte în cartea 

mea Evenimente actuale din Biserica Romei, în capi- 

tulul Condamnarea Sillon-ului.

De atunci însă Marc Sangnier n’a încetat de a lucra 

şi în alt chip. El scoate până azi la Paris o revistă cu 

titlul La Democraţie, în care, în 1920, a pus întrebarea 

dacă este cu putinţă o internaţională democratică. Răs

punsurile pe care le-a primit au fost atât de multe, dm 

toate ţările, încât a şi pus la cale pe anul viitor adunarea 

unui congres democratic internaţional, care s’a şi ţinut 

între 4 şi 11 Dea 1921 în Paris şi au luat parte la 

el 21 de naţiuni.

A fost întâia oară dela război, scrie invitarea la congresul 

din anul acesta, când, în capitala Franciei, s’au întâlnit
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reprezentanţi ai vechilor naţiuni, care an dus războiul. 

In adevăr, Germania, Austria, Ungaria erau reprezentate 

prin câteva personalităţi dintre cele mai cunoscute, în 

mişcarea pacifistă din feluritele (ari.

înţelegând că era lucru fără noima să voieşti a statornici 

pacea între State, câtă vreme ea n’ar fi domnit între po

poarele înseşi şi că era o deşărtăciune să cauţi a le dezarma 

total, câtă vreme sufletele şi inimile înseşi nu s’ar fi le

pădat de pasiunea urii şi a răsbunării, congresiştii au fost 

toţi de părere că e bine ca fiecare în ţara lui să urmărească 

cu o intensitate mai mare ca orioând lupta lor arzătoare 

pentru dezarmarea morală.

Acest prim congres a fost închis printr’o mare întrunire 

publică, într’o mare sală a capitalei, în cursul căreia Marc 

Sangnier a făcut să fie aclamat idealul de pace şi împăcare 

ce însufleţea pe toţi congresiştii; D. Metzger, a luat apoi 

cuvântul în numele delegaţiunii germane şi discursul lui a 

fost primit nu cu mai puţină căldură. Nicio întrerupere 

nu s’a auzit între aceşti ascultători în număr de 3000, care 

putuseră pătrunde liberi în întinsa sală.

Anul următor, la congresul din Viena, alte patru naţiuni 

au mai venit pe lângă cele 21 din anul trecut. S’a ţinut 

o mare slujbă religioasă, săvârşită de episcopul vicsr al 

Vknei. La marea şedinţă de închidere, au luat cuvântul 

un mare număr de persoane însemnate. între care Marc 

Sangnier, Sir Dickinson, acel care se află şi în Alianţa 

mondială pentru împăcarea popoarelor prin Biserici 

şi care a fost şi la noi, apoi Prinţul Ruffo della Scaletta, 

din partea Italiei şi alţii.

Apelul de anul acesta se încheie cu cuvintele:

Aceste două congrese dintâi au dovedit însemnătatea 

mişcării internaţionale democratioe. După cuvântul Papii, 

care în 1921, caşi în 1922, a ţinut să încurajeze pe congre- 

sişti oficial, aceştia socotesc câ adevărata garanţie a păcii 

nu stă într’o pădure de baionete, ci în încrederea şi prietenia

dintre unul şi altul. Deci fiecare trebuie să urzească m 

ţara lui această atmosferă de prietenie şi încredere, de 

dreptate şi pace, de care ei s’au alipit.

Rezultatele atât de fericite pe care le-au şi căpătat îi 

îndreptăţesc sa nădăjduiască altele şi mai măreţe încă pentru

viitor.

Acum există în Paris, în chip permanent, un Comitet 

internaţional de acţiune democratică, care şi organizează 

astfel de congrese. Sediul lui este : Paris VII, Boulevard 

Raspail 34.

UN CONGRES CREŞTIN INTERNAŢIONAL
Dare-de-seamă. Aspecte. Impresii.

In cursul lunii trecute, 30 Maiu-10 Iunie a. c.f 

s‘a ţinut, timp de 12 zile, la Pdrtschach-am-See, în Aus

tria, Congresul internaţional mondial al „Uniunilor 

creştine pentru tineri*, Organizat într’un chip care, fără 

nicio exagerare, se poate numi desăvârşit, de către Co

mitetul universal al „Alianţei uniunilor creştine pentru 

tineria, într’o localitate încântătoare din Alpii Carintiei, 

acesta este al doilea Congres ţinut sub auspiciile aces

tei Asociaţii mondiale.

Primul congres s’a ţinut la Oxford, în Iunie 1914— şi 

s’a ocupat de educaţia tineretului şi de legătura strânsă 

dintre educaţie şi Creştinism.

Pentru prima oară se făcuse o apropriere mai intimă 

şi o cunoştinţă mai adâncă între educatorii creştini, 

membri ai u n iu n ilo r  creştine  din diferitele ţări, 

punând cu toţii în comun experienţe şi gânduri, va

riate de cele mai multe ori, însă însufleţite toate de 

aceiaş spirit înalt şi împăciuitor, izvorât din învăţătura 

lui Iisus Hristos.

Ideia dominantă care se desprinsese din lucrările 

primului congres era : Asociaţiile creştine trebuie să 

deie o cât mai mare atenţiune tineretului, care trebuie 

crescut în lumina învăţăturii creştineşti, pentru binele 

fiecărui neam şi spre înfăptuirea voiei lui Dumnezeu.

Această idee a fost reluată şi desvoltată în al 

doilea Congres. Ceeace în primul se făcuse în mic, 

într’un cerc mai restrâns, s’a făcut de astâdată în mare,

atât prin numărul mult mai mare al naţiunilor, dele- 
€

gaţilor şi personalităţilor mai de seamă care au luat 

parte, cât şi prin experienţa mai t^pgată şi mai variată 

a participanţilor. Congresul acesta aveâ să privească 

munca întreprinsă de Uniuni în răstimp de 10 ani de 

zile, dela primul congres, căutând să lămurească mai 

bine spiritul în care trebuie să se lucreze de aci înainte.

La acest de al doilea Congres, au luat parte peste 

900 de delegaţi educatori pedagogi, profesori, pastori 

şi chiar auditori, reprezentanţi a 47 de ţări.1) Cu tot 

numărul destul de mare al reprezentanţilor s’a reu

şit a se discuta timp de 12 ziie problemele cele mai 

grave într’un spirit de frăţie cum rar se poate vedea 

la un congres.

Un merit îi revine şi programului congresului care 

era bine întocmit. Dimineaţa, după rugăciunea în co

mun, care se făcea în «Auditorium», urma sau o cuvân

tare (cum a fost, în primele ziie : „Aflarea şi asculta

rea Voinţei lui D-zeu în acest Congres» ; „Chemarea
«

lui Iisus Hristos către tineretul de astăzi" ; «Principiile 

fundamentale ale activităţii creştine faţă de băieţiM; „Po

sibilitatea activităţii creştine faţă de băieţii din biseri

cile necreştine“ ; sau prezentarea rapoartelor diferitelor 

(^omisiuni despre care vom da amănunte mai la vale.

Apoi, după o chemare la rugăciune, fiecare delegat 

era liber, timp de o oră, pentru meditaţia şi rugăciunea 

personală. Urmau, după aceasta Cercurile de discuţii 

pe limbi. In sfârşit, între orele 11 — 12jum. erau discu- 

ţiunile rapoartelor.

După masă, o mare parte din timp era liberă, putând 

fi întrebuinţată fie pentru sporturi, fie pentru vizitarea

1) Anglia a trimis 96 delegaţi; Statele-Unite ale Americei 92 
Danemarca 86 ; Elveţia 81 ; Olanda 73 ; Suedia 64 ; Austria 56 
Cehoslovacia 55; Franţa 32; Norvegia 24; Grecia 16; Italia, Ro
mânia, Polonia, Ungaria câte 11; Scoţia 10; Iugoslavia 10; Rusia 
10; Belgia 8 ; China 8; Japonia 8; Finlanda 12 ; Letonia 5; Es
tonia 6; Germania 11; Bulgaria 5, Canada 5; Turcia 6; Wales6, 
Portugalia 5; Lituania 5; Africa de Sud 4; Brazilia 3; Chili 3; 
India şi Ceilonul 3; America de Sud 3; Uruguay 3; Spania 2 
Australia 2; Argentina, Arabia Burmah, Havai, Islanda, Irlanda, 
Noua Zelandă, Palestina Siria câte 1; etc.
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.expoziţiei", care cuprindea ilustraţii arătând realizările 

din diferitele ţări.

Veniau apoi, în urma unor cercuri de discuţii libere 
având ca subiect de discuţie: problema educaţiei; 

problema religioasă, cooperaţia cu biserica, problema 
educatorilor religioşi ş. a. m. d.), conferinţele ţinute la 
ora 8 p. m. Erau cele mai interesante conferinţe, fiind 
ţinute de personalităţi de seamă şi tratând subiecte In 
strânsă legătură cu rapoartele prezintate dimineaţa.

Şi ziua începută în rugăciune se termină tot cu-o 
rugăciune. De semnalat sunt şi cântecele religioase cu 
care erau întreţinute conferinţele.

Din programul aşa cum l-am înfăţişat aci, merită o 
atenţie specială rapoartele comisiunilor şi!„ expoziţia". 
Deaceea mă voiu opri mai mult asupra lor, căutând să 
le înfăţişez puţin mai amănunţit.

Au fost cinci comisiuni cari, constituite cu mult în- 
naintea congresului, avuseseră de făcut, fiecare câte un 
raport, despre «Educaţia fizică», „Educaţia religioasă14, 
Pregătirea profesională». „Condiţiile educaţii canonice, 

civice şi naţionale" precum şi o comsiunie însărcinată 
cu ancheta privind „legislaţia referitoare la tinerii 
minori“.

Despre vEducaţia fizica“ ne-a prezentat Dr. I. 
Brown un foarte amănunţit raport. Dupăce priveşte 
starea fizică actuală a tinerilor din diferitele ţări, 
se întreabă care este datoria Uniunilor şi altor orga
nizaţii creştine faţă de această stare. Deoarece buna- 
stare corporală are efecte bune pentru sănătatea sufle
tului, trebuie să se întreprindă o educaţie fizică a 
tineretului. Insă această educaţie fizică nu va fi folosi
toare decât dacă va fi făcută în spirit creşt/n. (Această 
din urmă idee a fost susţinută la discuţia raportului 
de către o luminată faţă bisericească, Canon Guy Ro- 
gers, capelanul regelui Angliei.)

Corpul trebuie astfel educat, încât să fie servitorul 
sufletului, nu tiranul lui.

Raportul asupra Educaţiei religioase a fost foarte 
interesant. întocmit de un reprezentant al Danemarcei, 
Reverendul Junnor Engberg, a adus muită lumină în 
această chestiune. Pentru a vedea în ce măsură edu
caţia religioasă corespunde sufletului tineretului de as
tăzi, s’a întreprins o anchetă în 22 de ţări (protestante, 
catolice sau chiar necreştine). Ca ortodox, regret că nu 
s’a întreprins o anchetă şi în ţara noastră.

In general, din rezultatele anchetei se vede lămurit 
că nu prea găsesc satisfacere deplină nevoile sufleteşti 
ale tinerilor şi că aceştia sunt, în această privinţă, aproa
pe lipsiţi de orice ajutor. Deoarece nu pot arăta mai 
pe larg conţinutul acestui raport, socotesc că e nemerit, 
să înfăţişez cel puţin titlurile capitolelor mai interesante 
care-1 constituesc.

Ancheta a primit răspunsuri la următoarele întrebări:
Ce loc are tânărul băiat în viaţa bisericii naţiunii 

noastre ?
la parte la serviciile religioase ?
In ce proporţii pot fi socotiţi ca apropiaţi de biserică 

băieţii între 12— 15 ani şi tinerii între 16—20? Băieţii 
>cupaţi în industrii se mai interesează de biserică? Bise- 

':ca încredinţează oarecari sarcini tinerilor ? Se îngri
jeşte biserica să formeze oameni capabili să se ocupe 
:n special de tineri ? A căutat biserica să-şi adapteze 
căitul la nevoile sufleteşti ale tinerimii ? Ce se face în 
-pecial pentru instrucţiunea religioasă a băeţilor? Şcoala 
ie Duminică mai e frequentată de tinerii trecuţi de 16 
ani ? Ce organizaţii bisericeşti, în afară de şcoala de 
'jminică, se ocupă de băeţii tineri? Frecventarea obli- 

-v.torie a învăţământului religios dă rezultate bune sau 
ele ? Ce se face pentru adolescenţi în materie religioasă?

Afară de faptele istorice ale Evangheliei se mai predau 
în special principiile de viaţă creştină? ş. a. m. d.

Partea a doua a chestionarului se ocupă în special 
de înfăptuirile Uniunilor creştine, cercetând relaţiile în 
care stau acestea faă de biserică.

Aruncând o privire generală asupra răspunsurilor 
date la chestionar, ele se pot rezuma cam în felul ur
mător : Este foarte greu a răspunde la nevoile sufle
teşti ale băejilor şi adolescenţilor. Dar între 12-22 ani
se întâmplă cele mai multe dintre marile hotărâri; — mai
ales convertirea — de care atârnă viitorul unui om.

învăţământul religios, aşa cum e dat astăzi, e insufi
cient. Tineretul masculin din oraşe este într’o mai mare 
primejdie morală decât tineretul masculin de la sate. 
Ucenicii şi lucrătorii tineri sunt mai puţin accesibili unei 
înrâuriri religioase decât băieţii întrebuinţaţi în comerţ 
sau angajaţi în studii. Băieţii din clasele bogate şi cei 
din clasele sărace sunt mai greu, de atins decât cei
din clasa mijlocie şi, peste tot; băieţii în vârstă de
15— 18 ani tind să se îndepărteze de biserică.

Uniunile creştine consideră tocmai ca o datorie de 
căpetenie reîndrumarea acestora către viaţa religioasă. 
Se accentuiază că învăţământul religios trebuie să des- 
volte în sufletul băiatului sentimente de fraternitate in
ternaţională şi inter-rasală, atât între diferitele naţiuni, 
cât şi în sânul aceleiaş naţiuni între diferitele grupe 
etnice.

Fără a pierde din vedere realitatea unirii ideale care 
există încă depeacuma «în Hristos» pentru toţi credin
cioşii, Uniunile vor studia chipul în care se vor putea 
stabili între toţi oamenii raporturi de pace şi frăţie.

Faţă de aceste răspunsuri, Comisiunea a prezentat 
mai multe sugestii pentru activitatea Uniunilor, accen
tuând sarcina principală a acestora în privinţa educa
ţiei religioase.

La discuţia raportului, care a fost foarte vie, a luat 
parte şi delegaţia română în trei rânduri, arătând im
portanţa educaţiei religioase pentru cultura naţională, 
marea însemnătate a naţiunii în cadrul împărăţiei lui 
Dumnezeu (aceasta nefiind deloc ceva contrar naţiunii, 
ci tocmai îngrijirea ei prin conlucrarea cu celelalte nea
muri în spiritul creştin de frăţie), precum şi locul pe 
care trebuie să-l ocupe dragostea creştină în predarea 
preceptelor creştine.

Ancheta întreprinsă de „comisiunea legalău a fost 
plină de învăţăminte. Ne-a arătat într’un chip amănunţit 
protecţiunea legală de care se bucură (sau nu se prea 
bucură de multe ori!!) copiii din 32 de ţări. Criminali
tatea la copii şi legile speciale cu privire la aceasta 
au ocupat un loc mare, — dealtfel meritat, — în acest 
raport. îmi pare rău că nu pot arăta pe larg reco- 
mandaţiunile pe care le-a făcut comisiunea legală.

In rezumat, ele invită Uniunile din toate ţările ca, 
ajutând biserica ş1* fiind ajutată de ea, să pătrundă în 
legislaţia ţărilor respective, această chestiune privind 
principiile creştineşti.

Nu mai puţin instructiv a fost raportul despre * Pre
gătirea profesională». Ocupându-se în deaproape de lo
cui pe care îl au copiii în industrie; de chipul în care 
poate fi îndrumat băiatul pentru alegerea carierii; pie
dicile şi ajutoarele găsite în cale la alegerea carierii; 
de piedicile găsite în decursul carierii; arată la sfârşit 
care sunt posibilităţile de lucru şi datoria Uniunilor 
creştine în această privinţă.

Educaţia casnică, civică şi naţională au* format su
biectul celui din urmă raport.

După ce a arătat condiiţiile actuale ale vieţii de fa
milie, de stat, de naţiune a băiatului, caută mijloacele 
cele mai bune de remediare a acesei stări nu tocmai
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îmbucurătoare. Numai vieaţa religioasă, şi anume cea 
dusă conform învăţăturii creştine, va putea remedia 
relele.

O ultimă chestiune formând un capitol aparte, a avut 
darul să lămurească un punct capital din educaţia na
ţională şi din atitudinea Uniunilor faţă de naţiuni şi 
anume: relaţia în cari stau patriotismul şi internaţio
nalismul. Răspunsul unanim a fost că soluţia chestiunii 
nu poate fi alta decât stabilirea unui echilibru cuminte, 
însufleţit de spiritul creştin, între aceste două idei, şi 
ele înţelese tot în spiritul luminat creştin.

Sfârşind cu rapoartele celor 5 comisiuni, trebuie să 
amintim şi rapoartele prezentate de fiecare uniune, a- 
rătând activitatea lor de până acum. Foarte înaintate 
sunt Danemarka, Elveţia, Statele-Unite ale Americei, 
Anglia, Norvegia şi Suedia, care au asociaţii foarte pu
ternice şi foarte active. Trebuie menţionate şi Franţa 
şi Grecia care au înfăptuit lucruri foarte frumoase pre
cum şi Cehoslovacia cu un foarte promiţător început.

Cu părere de rău trebuie să spun că România nu 
s’a putut prezenta decât cu foarte puţin, nefiind decât 
la începutul începuturilor.

In „expoziţie“ te atrăgeau numeroasele publicaţii de 
tot soiul, cărţi şi reviste, imprimate de Uniunile creştine 
pentru a răspunde nevoilor sufleteşti, religioase mai 
ales, ale băieţilor de toate vârstele. Tablourile explica
tive *şi ilustrative te făceau să te opreşti mirat în faţa 
lor, văzând cât de multe lucruri se pot face pentru 
creştinism numai cu puţină bunăvoinţă şi înţelegere.

Harta Danemarcei e extrem de sugestivă. însemnă
rile representând asociaţiile creştine de acolo au nă
pădit tot ţinutul. Aproape nu-i localitate fără de aso
ciaţie creştină.

înfăptuirile din America dau iarăşi mult de gândit.
*

* *
Se vede, din cele ce am spus până aci, de câtă în

semnătate a fost acest congres pentru acei cari au luat 
parte la el şi de câtă folosinţă va fi pentru naţiunile 
cari şi-au trimis delegaţii aci.

Insă, dacă a fost de un real folos congresul prin la
tura pe care am înfăţişat-o, nu mai puţin înrâuritor a

fost, în special pentru noi, delegaţia română — cea mai 
tânără deacolo, — prin latura intimă a lui.

Să trăieşti timp de 12 zile între oameni, de toate 
neamurile şi toate colorile, pe cari nu i-ai mai văzut 
nici odată înainte şi poate că n’ai să-i mai vezi nici 
odată, şi totuşi să te simţi între fraţi, să le vezi pri
virile pline de bunăvoinţă şi înţelegere, să înţelegi că 
între ei şi tine este o trainică şi strânsă legătură ce 
nu se poate rupe....

Să fii silit timp de 12 zile să auzi vorbindu-se şi să 
vorbeşti limbi cu totul străine de limba ta, şi totuşi să 
te poţi ruga cu ei aceluiaş — peste toţi Tată, — Dum
nezeu, ridicând către el aceleaşi gânduri, însufleţiţi de 
aceleaşi daruri, în scurt să te simţi trăind aproape de 
inima larg cuprinzătoare a lui Iisus Hristos — căci El 
a fost la acest congres deşi nevăzut cu ochii, — să 
asculţi accentele puternice, dar în aceiaş timp delicate 
ale lui Sherwood Eddy; cuvintele pline de dulceaţă ale 
episcopului Salonicului; vorbele tăiate, când mai cu 
tărie şi apăsat spuse, aş zice poruncite, când mai cu 
încetul, în surdină, ale D-rului John Mott; îndemnurile 
cutărui pastor protestant, sfaturile cutărui preot ortodox, 
învăţăturile cutărui catolic; gândurile triste ale cutărui 
japonez, ori ideile sprintene ale cutărui chinez....

Să vorbeşti cu fiecare dintre ei, împărtăşindu-i gân
durile cele mai tainice şi mai scumpe ca unui prieten 
vechiu de cine ştie cât timp, să asculţi împreună, cu 
aceiaş înfiorare glasul grav al clopotelor, să priveşti 
munţii cu florile şi pomii tineri, toată natura înverzită 
şi surâzătoare care înconjură minunatul lac— Wor- 
thersee — să auzi, caşi ei, ciripitul vesel al pasărilor şi 
zumzetul gâzelor ce mişună prin iarbă....

Şi în acest răstimp să nu ai decât aceiaş gând şi
aceleaşi griji:

Copiii sunt speranţa neamurilor;
Să-i creştem întru Dumnezeu !...
...Când gândeşti la toate acestea, ţi se pare, că eşti 

fericitul ce a avut parte să trăiască timp de 12 zile, o 
clipă vecinică în împărăţia pe care curatul şi mult iu
bitorul Iisus o vestise acuma două mii de ani.

PAUL STERI AN student, — Bucureşti-

CĂRŢI, REVISTE, ZIARE

Byzantinische Zeitschrift. — Voi. 24, fascicula 1-2. 
Leipzig, Ianuarie 1923, editura Teubner.

Viaţa şi cultura bizantină sunt de mult obiectul unor 
amănunţite studii. După ce urmărirea adâncă a acestei 
ramuri istorice a lipsit multă vreme, a fost partea zilelor 
noastre să umple acest gol şi să se apuce temeinic a 
cunoaşte cultura bizantină, care de multe ori înainte 
era batjocorită.

Studii ca ale lui Carles Diehl in Francia au îndreptat 
luarea-aminte şi interesul către această ramură nebăgată 
în seamă. Dar cu metodă amănunţită a început lucrul 
acesta în Germania Karl Krumbacher, care a întemeiat 
în acest scop revista Byzantinische Zeitschrift.

Profesor de acest studiu la universitatea din Miinchen 
şi director al seminarului universitar pentru bizanti
nologie, revista numită a slujit pentru a cuprinde o 
mulţime din studiile crescute în sânul acestor aşezăminte.

Iată-o fiinţând de 24 de ani... Krumbacher nu mai 
este în viaţă, dar a lăsat după el o puternică dâră de
învăţătură şi un imbold care lucrează şi azi.

Revista fiinţează şi acum. Ea e dusă înainte de Prof. 
Aug. Heisenberg şi Dr. Paul Marc.

Ce interes pot avea acestea pentru o revistă biseri
cească cum e a noastră ?.

Iată ce interes:
Viaţa bizantină este viaţă mai numai bisericească. A 

cunoaşte studiile de bizantinologie de azi, înseamnă a 
învăţa să cunoaştem mai bine însăşi Biserica noastră. 
De aceia nu găseşti număr din Byzantinische Zeitschrift 
în care să nu întâlneşti foarte mult material bisericesc.

Numărul acesta, de care ne ocupăm aici, poate are 
mai puţin ca altele, dar oricum are şi el. Nemăsurat 
de bogata bibliografie, care cuprinde aproape 2 treimi 
din acest volum mare de aproape 300 de pagini, are 
foarte mult material de informaţiune bisericească.

Dintre articole, găsim un studiu despre cântările Cră
ciunului întocmite de poetul bizantin Romanos. Sunt 
cântările noastre bisericeşti cunoscute: Fecioară astăzi. 
Dar din textul grecesc de aici vezi că e greşit cum 
cântăm noi, Românii, Fecioară astăzi. Cuvântul Fecioara 
acolo e articulat (yj Trapfrsvos) şi deci trebuie să zicem
Fecioara, cu a, nu cu ă.

Studiul e făcut din interes literar, pentru metrica 
poeziei.
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De interes strict bisericesc este numai un singur 
art.: Summa theologica a luiToma de Agrimo în gre
ceşte, de care vorbim mai la vale.

Găsim între ele şi art. unui Român, Ioan D. Ţicăloiu, 
care combate unele afirmaţiuni ale d-lui. Iorga, cu 
privire la naţionalitatea unor fugari ai lui Atila.

Găsim şi o recesiune despre cartea unui Român : die 
Entwicklung des griechischen Futurums von der fruli- 
byzantinischen Zeit bis zur Gegenwart. (Desvoltarea 
timpului viitor în limba grecească din vremurile vechi 
bizantine până în ziua de astăzi) de N. Bănescu, rectorul 
nostru dela Cluj. Recensentul A . Maidhof apreciază 
foarte bine această lucrare.

Dar să venim la partea care ne interesează mai mult 
din punct de vedere bisericesc: Traducerea luiToma de 
Aquino în greceşte.

Autorul articolului Michael RacH arată cum în vre
mea Sfinţilor Părinţi traducerile se făceau tot din gre
ceşte în latineşte, dar nu invers. Se înţelege, cultura 
era mai multă în Răsărit. Apusenii avem nevoie de ea, 
pe când mult mai puţin răsăritenii de apuseni.

Situaţiunea această se schimbă după sec. XIII. Se 
încep discuţiunile pentru unire, şi atunci unii au nevoie 
să ştie părerile celorlalţi. Polemica pentru şi împotriva 
unirii a dus, de asemenea, la această trebuinţă.

Doi din cei mai însemnaţi traducători din latineşte 
au fost: Maxim Planudis (f pela 1310) şi Dimitrie 
Ridonis (f 1400). Amândoi au muncit foarte mult ca 
traducători. Acesta din urmă încă din anul 1355 ispră
vise de tradus Summa contra gentiles. Mai nainte încă 
a tradus el şi întreagă Summa theqlogica.

Autorul declară traducerea lui Ridonis de foarte bună. 
Inexactităţile sunt puţine şi niciodată din acele care 
strică înţelesul.

Vaticanul cuprinde în biblioteca sa mai mulţi codici 
cu traduceri greceşti ale lui Toma de Aquino. Autorul 
spune despre ele:

Actste traduceri ale lui Toma merită mteres şi atenţiune 
din felurite motive. Ele isvorasc dintr’o vreme când teologia 
apuseană a izbutit să impuie celei greceşti şi s’o influenţeze. 
Ele sunt făcute cu scopul de a împăca şi uni Biserica răsă
riteană şi apuseană, şi de aceia, la sinodul din Florenţa 
se găsea în mânile aproape ale tuturor teologilor bizantini. 
Cardinalul Visarion, în special, preţuiea foarte mult atât pe 
Toma de Aquino, cât şi pe traducătorul său grec Dimitrie 
Kidonis (Vezi Migne, P. Gr. 161, 195— 199). Traducerile
greceşti din Toma de Aquino sunt de mare valoare pentru 
înţelegerea teologiei bizantine după Cuprinsul ei. Cugetări 
şi termeni din scolastica apuseană, sunt primiţi de răsăriteni 
în special în ce priveşte doctrina despre taine. Trebuie să 
mai arătăm, de asemenea, ca traducerile greceşti din Toma 
de Aquino au jucat un mare rol în cearta vie care a do- 
minat în Bizanţ despre întâietatea lui Platon ori a lui 
Aristotel. Pentru a cunoaşte şi cântări după dreptate influ
enţa lucrărilor lui Toma, fireşte că trebuiesc luate în consi
derare şi traducerile scrierilor Summa contra gentilesy 
comentariile lui Toma la scrierile aristotelice De anima 
la Libri octo Physicorum şi altele. Ghenadie, care a luat 
partea lui Aristotel, tocmai pentru a-şi întări poziţiunea 
lui, a tradus comentariul lui Toma la De anima. Visarion 
a intervenit cu căldură pentru aristotelicul Toma..,

«

Iată lucruri interesante de ştiut şi pentru noi.
Intre manuscriptele care cuprind traduceri ale lui 

Toma de Aquino, unul se găseşte şi la Academia ro
mână. E codicele grecesc 598. De el pomeneşte răpo
satul profesor Const. Liţica în lucrarea lui despre ma
nuscriptele greceşti dela Academia noastră, Bucureşti 
1909, p. 277 şi urm.

Acestea sunt datele pe care am crezut trebuincios să 
le culegem din Byzantinische Zeitschrift.

Raymond Janin , Les Eglises oricntaies ct Ies 
Rites orientaux. (Bisericile şi riturile răsăritene)
Paris, 1922, 720 de pag., publicat de „Maison de la 
Bonne Presse“, Paris XIII rue Bayard 5, tără arătare 
de preţ.

Catolicii totdeauna au avut ochii aţintiţi asupra Ră
săritului, ca să-l prindă în undiţa lui. Dragostea de 
Răsărit i-a cuprins însă mai cu seamă după război. 
De aceia apar la dânşii acum dese publicaţiuni care 
se ocupă de noi.

Cartea lui Janin este una din acestea. Autorul e 
dintre propagandiştii catolici care locuiesc la Constanti
nopol pentru a lucra de acolo.

Cartea sa vrea să fie o carte de informaţiune: să 
dea date despre toţi răsăritenii care practică cultul 
Bisericii de Răsărit, fie ei uniţi cu Roma, fie nu.

Fireşte, din acest punct de vedere cartea poate fi 

preţioasă, fiindcă-ţi dă multe informaţiuni şi amănunte. 

Dar cu o singură condiţiune: amănuntele să fie exacte. 

Autorul însuşi se teme că poate să-i fi scăpat inexac

tităţi (prefaţa VIII). Când noi controlăm însă cele scrise 

despre România şi vedem inexactităţile de acolo, ne 

îndoim dacă multe din datele despro alte Biserici vor 

fi mai exacte. Mai cu seamă datele despre multe grupe 

răsăritene mărunte şi depărtate din Asia şi Africa pot 

fi şi mai inexacte. Din această cauză cartea perde din 

interesul ei. Mai cu seamă când autorul mai dă şi 

aprecieri ale lui cu titlul de informaţiuni, poate fi şi 

mai inexacte. Aprecierile catolice sunt totdeauna apre

cieri catolice, adică aprecierile omului pasionat şi lipsit 

de chezăşia adevărului.

Datele despre Biserica românească au fost date auto

rului de către Păr. Ioan Bălan, canonic în Blaj.

Ia să le vedem :

Autorul spune dela început că nu trebuie să se 
creadă că Românii ar fi Latini curaţi... Ce lucru de 
prisos! Adică este vreo rasă curată? Sunt Francejn 
Latini curaţi! Sunt Italienii Latini curaţi? Toţi au sânge 
barbar.

Păr. Joanin vorbeşte de lipsa de unitate a Bisericii 

româneşti, întru cât ea n’are o lege comună de orga

nizare, ci e rânduită în mai multe Biserici autonome 

(Transilvania, Bucovina), caşi cum n’ar trăi în frontiere 

comune. Cu toate acestea nu spune că toţi episcopii 

iau parte în acelaş sinod din Bucureşti, că toţi iau parte 

la alegerea episcopilor din vechiul regat şi Basarabia, 

că preoţi din Bucovina iau parte în Consistoriul supei ior 

din Bucureşti. Dacă administrativ Biserica e încă despăr

ţită, cu toate acestea ea de loc nu mai seamănă cu 

starea de despărţire de înainte de război. Acuma comu

nicăm unii cu alţii în multe puncte, pe când înainte 

nu comunicam de loc.

Janin umblă cu prăpăstiile obişnuite că am fosi 

creştinaţi de misionari apuseni, pentrucă la noi se 

găseşte liturghia latină. Dar limba latină era numai 

în Apus? In peninsula balcanică nu era? Şi apoi în 

însăşi Roma creştinismul dela început a fost latin ? Nu

era grecesc? Atunci cum era să ne dea nouă un creşti
nism latin pe care ea însăşi nu-1 avea ?
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Autorul săvârşeşte mari greşeli când spune că pe noi 

ne-au cuprins fanarioţii îndată după ce patriarhatul din 

Ohrida, de care atârnăm, a fost cuprins de Turci. Apoi 

când am intrat noi sub fanarioţi? La 1711 în Muntenia 

şi 1716 în Moldova, până la 1821. Cu câte sute de 

ani mai nainte de aceasta se petrecuse căderea Ohr'dei •

Janin spune inexactităţi gogonate când scrie că noi 

am avut un cler fanariot. Clerul nostru a fost totdeauna 

naţional. Când oare eparhiile noastre şi parohiile 

însemnate au fost (pag. 325) ocupate de episcopi şi 

preoţi greci? Aceasta s’a întâmplat numai cu unele 

mănăstiri. Deci nu e adevărat (tot acolo) că numai 

parohiile dela ţară erau ocupate de preoţi naţionali.

Neadevărul e repetat când spune că starea aceasta 

a domnit în Muntenia dela începutul ocupaţiunii turceşti

şi că abea din sec. XVIII Moldova. Cum se vede, au

torul se joacă cu datele, neştiind la ce să se fixeze.

La pag. 327 ce noimă are ca autorul să spuie că

„istoria modernă a Bisericii româneşti s’a caracterizat 

mai cu seamă prin lupta pe care ea a încercat s’o 

susţie în contra supremaţiei Statului în materie reli

gioasă şi prin depunerea pentru chestiune de moravuri 

a mitropolitului-primat din Bucureşti14 ? Dar afacerea 

aceasta (a mitropolitului Atanasie) e un fapt izolat. 

Cum putea el să marcheze (e însuşi cuvântul lui Janin)

o întreagă atitudine a Bisericii ? Mai de grabă putea 

pomeni de afacerea Mitropolitului Ghenadie, unde în 

adevăr a fost un amestec puternic al Statului.

Ce să mai spunem de faptul că el vorbeşte de 

„depunerea" Mitropolitului, Atanasie, când două rân

duri mai jos spune că a fost achitat şi că a demisionat 

după un an?

Care din ele a fost, Părinte Bălane dela Blaj, că Sf. 

Ta l-ai informat pe Janin?

Şi apoi Mitr. Atanasie n’a fost judecat în 1910, ci

în 1911 şi a demisionat nu peste un an, ci peste două 
zile.

Că unii miniştri au încercat să protestantizeze Bise

rica românească (tot acolo), e altă braşoavă. Când 

zici „protestantizeze^, înţelegi că omul a avut în minte 

un gând confesional. Dar miniştrii noştri n’au preo

cupări religioase până la atâta. Răposatul Haret, care 

este avut în vedere aci cu înfiinţarea Consisoriul su

perior, se gândea la reforme sociale, dar niciodată la 

vreo influenţă, protestantă.

lată cum Părintele Janin informează lumea...

Când e vorba de populaţiunea ortodoxă a vechiului 

regat, la pag. 328 şi 334 spune că în 1914 era de 7.200.000 

La pag. 688 însă spune că e de 7.800.000.

La pag. 323 spune că suntem 11 — 12.000.000 de 

oameni care vorbim româneşte. La pag. 688 spune că 

suntem 12.300.000, fără a mai pomeni de macedo

români, de Românii din Serbia şi Bulgaria, de care vor

bise la pag, 323. Va săzică, când ne pomenise pe toţi 

nu eram 12.000.000, când ne pomeneşte numai o parte

suntem peste 12!

E inexact că episcopii pot fi români naturalizaţi

(pag. 328). Legea românească cere născut român şi nu 

naturalizat.

Nu e adevărat că atribuţiunile Sinodului nostru sunt 

să controleze hotărârile consistoriilor eparhiale, care 

apoi sunt aprobate de ministerul cultelor (pag. 328) 

Sentinţele consitoriilor sunt aprobate de episcop, şi atât.

Nu e adevărat că sinodul nu poate lua hotărâre 

iară învoirea ministerului (pag. 329). Au fost lucruri 

precise pe care miniştrii au voit să le tacă în Biserică 

şi n’au putut din pricina Sinodului. In 1864 ministrul 

D . Bolintineami a voit să introducă în ţară calendarul 

gregorian şi n’a pututl). îndată după războiul mondial, 

d. ministru C. Angelescu a vrut să-l introducă şi în Biserică 

şi n'a putut. In 1912, ministrul C. C. Arion a susţi

nut foarte mult pe scriitorul acestor rânduri să fie ales 

arhiereu, şi n’a izbutit. Deci chiar acolo unde vrea 

ministrul nu se poate face. Cu atât mai puţin să îm- 

pedice o hotărâre pe care ar vrea s’o ia sinodul.

Astea sunt vorbe ale catolicului, ca să poată vorbi 

despre neputinţa sinodului nostru.

Pentru lefurile mitropoliţilor şi episcopilor, autorul 

dă cifre de înainte de răsboi, care nu mai sunt <?ele

de azi (p. 330).

E greşit a spune (p. 330) că budgetul cultelor nu 

recunoaşte episcopilor-vicari decât titlul de arhimandrit 

şi că le dă 225 de lei pe lună, dacă sunt la mitropolie» 

100 de lei la o episcopie.

Nu ştim de unde scoate asemenea prăpăstii Păr. 

Janin-Bălan...

Consistoriile din Vechiul Regat nu sunt organe ad

ministrative, cum crede Păr. Bălan.

Nu ştim la ce face aluziune când spune că sinodul 

rusesc şi Patriarhul din Cons-pol au arătat guvernului 

românesc că constituţiunea Bisericii româneşti trece 

peste drepturile puterii civile. Desigur şi aci este vreo 

informaţiune incoherentă şi inexactă.

E fals că seminariilor le lipsesc elevii (p. 331). In 

fiecare an se prezintă la concursul de intrare de 10 

ori mai mulţi decât pot intra.

Tot acolo vorbeşte de nivelul slab al învăţăturii din 

seminariile inferioare în anul 1909, după ce 10 rânduri 

mai sus a spus că din 1901 există numai trei setni- 

narii superioare.

La pag. 332 date inexacte pentru vârsta cerută la 

intrarea în preoţie.

Trebuie să mulţămim Părintelui Bălan de felul cum 

ne recomandă în străinătate, căci iată ce spune cole

gul său : „Poporul românesc, mai cu seamă cel dela 

ţară, este încă foarte înapoiat şi de o ignoranţă reli

gioasă adâncă. Cât despre năravurile sale, ele sunt 

socotite de cele mai supărătoare41 (p. 334). Tot acolo 

spune că noi nu predăm poporului cateChismul şi de 

aceea educaţia lui sufere.

Vina acestui păcat o dă în spinarea shizmei româ

neşti a Statului. Dar când efectele catechismului se 

văd în Italia şi în Spania, vina a cui e, Părinte Bălane?

1) Vezi revista Biserica orlo$o%ăx Iunie 1881, p. 592 602,
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Despre preoţii ortodocşi din Transilvania spune (pag. 

364) că sunt puţin instruiţi, pe când cei uniţi au o 

bună cultură (pag. 404). Adevărul este însă că deose- 

sebirea nu se vede, cu tot sprijinul pe care în trecut 

uniţii l-au căpătat dela Unguri.

Aşa se prezintă cartea aceasta, ocărând la fiecare 

pas „shizma* ortodoxă şi spunând că progresul poate 

veni numai prin catolicism. Adevărul este şi aci însă 

că Biserica ortodoxă n’a dat loc la nicio erezie, cu 

toate nenorocirile ei, pe când Bis. Romei a produs 

protestantismul, din cauza păcatelor ei. Şi tot ea cu 

progresul ?...

Dar să lăsăm acestea, care nu s’ar mai isprăvi, dacă 

am lua fiecare pagină a lui Janin, şi că căutăm lu

cruri mai interesante.

Lucrul cel mai interesant în această carte sunt da

tele statistice, deşi şi aci dai peste greşeli săritoare în 

oohi: La pag. 334 declară că Biserica Vechiului Regat are

7.200.000 de ortodocşi, iar la 688 7.800.000. Nu are 

nici un sistem bun de numărare. Biserica din Bucovina 

e pusă cu 300.000 de credincioşi, poate socotind nu

mai pe Români, fără Ruteni, în aceaşi rubrică însă 

pune 1.800.000 de ortodocşi în Basarabia, socotind 

a~olo pe Români şi pe Ruşi şi pe Ruteni.

Apoi ce* fel de sistem e acesta?

Românii ortodocşii din America nu sunt puşi, cei 

uniţi însă sunt puşi.

Toţi ortodocşii la un loc sunt socotiţi la 146.708.600.

Cei uniţi cu Roma, urmând cultul bizantin, sunt 

socotiţi 6.597.425.

Românii ortodocşi de peste munţi sunt socotiţi 

2.400.000; cei uniţi 1.400.000.

Armenii gregorieni sunt socotiţi 3.662.000 ; cei ca
tolici 135.235.

Biserica siriană independentă cuprinde 100.000 de 

ortodocşi; cea unită cu Roma 60.000.

Biserica haldeiană independentă 150.000; cea unită 

102.000.
Grupa din Malabar, tot cu ritul haldeian, are :

15.000 de nestorieni; 225.190 de iacobiţi ortodocşi; 

75.848 de iacobiţi reformaţi sau piotestanţi şi 150.000 

de uniţi cu Roma.

Ceata maronită, unită cu Roma, cuprinde 430.000 

de credincioşi.

Ritul copt cuprinde 750.000 de credincioşi; cel copt 
unit 25.000.

Biserica abisiniană independentă 4.000.000; cea ca

tolică 20.000.

Totalul credincioşilor din bisericile răsăritene libere

155.586.448; cei subjugaţi de Roma 7.859.660.

Cel din urmă capitol al cărţii (XVIII) e închinat 

Unirii cu Roma. In el sunt ocărâte Bisericile Răsăritului, 

se arată nădejdile Apusului papal de a-1 cuceri şi me

todele întrebuinţate în acest scop.

Nu face să ne ocupăm de el.
%

Siudion. Bolletino delle Chiese di rito bizantino. 

An. 1, Nr. 1 şi 2, Fevruarie şi Aprilie 1923, Roma,

via Vespasiano 12, Admistraţiunea la librăria Fedtnco 

Pustei, Roma, Piazza S. Luigi dei Francesi 33.

Şi această revistă e semnul dragostei pe caie m-I 

poartă catolicii. A început în Fevruarie din acest an 

şi se tipăreşte în franţuzeşte şi italieneşte. Scopul ei 

este să urmărească mai deaproape lucrurile Bisericilor 

din Răsărit, ca să le câştige pentru Roma.

In nr. 1 găsim de interes îndrumările date din 

Roma preoţilor din Paris pentrucă să câştige pe Ruşii 

refugiaţi acolo pentru biserica Romei. îndrumările date 

sunt ca să nu se schimbe nimic din cultul ortodox. 

Toate formele să se păstreze, numai atârnarea de Roma 

să fie mărturisită.

Fără îndoială, aceasta e cea mai bună metodă şi, 

după multe păreri deosebite, Biserica Romei s’a fixat 

acum definitiv la această metodă

In aceste îndrumări, găsim şi următorul loc, bun 

de meditat şi de domnii dela Albina catolică din

Bucureşti;

Alte pricini de supărare izvorăsc din felul cum noi, ca

tolicii, numim pe Ruşii ortodocşi. Numirea de „shizmatici*4 

şi aceia de „shizmă“, pentru a arăta ruptura lor de Bi

serica Romei, li se par ocărâtoare şi-i jignesc adâco. Astfel 

Leon X III, în toate actele sale, a avut grijă să se ferească 

de ele şi n’a întrebuinţat decât termenii de „fraţi despăr

ţiţi4* şi de disidenţi. Benedict XV nu s’a temut să se slu

jească de cuvântul ortodocşi care Ii se dă de obicei. Deci 

ar fi folositor şi potrivit cu duhul dragostei, spre care ne 

îndeamnă Marii Pontifici, de a ne feri de orice terminolo

gie jignitoare pentru aceşti nefericiţi, loviţi de atâtea ne

norociri.

Mai de interes găsesc aci conferenţa mitropolitului 

rutean unit Andrei Şeftiţkii din Lemberg ţinută acum 

doi ani în Roma (18 Febr. 1921), cu titlul Misiunea 

monahismului în chestiunea unirii Bisericior.

Umblând să arate mijoacele cele mai bune de a 

câştiga pe ortodocşi pentru unire, el nu se sfieşte de a 

face lauda unor aşezăminte din Biserica ortodoxă.

Mitropolitul Şeptiţkii a fost liiat de Ruşi ca prizonier 

din Lemberg, în cursul războiului mondial, şi ţinut în

chis în mănăstirea Suzdal. Această mănăstire slujea 

ca loc de pedeapsă pentru călugării răi. E uşor de 

închipuit, zice mitropolitul, că într’un aşa loc n’aveau 

să se găsească elementele cele mai bune.

„Şi cu toate acestea, zice el (pag. 34, nr. 2). pot 

face această mărturisire că cei mai mulţi dintre ei se 

călugărise cu gândul bun de a-şi mântui sufletul ?

Cu toate păcatele care se furişează în viaţa de mă

năstire, arată el cum în sânul ei se ridică scântei de 

viaţă înaltă, care se suie până la pragul sfinţeniei. Ca 

un astfel de tip numeşte el pe un oarecare Părintele 

Ştefan.

Dacă monahii exercită oarecare influenţă asupra socie

tăţii, dacă ei au ceva din folosul muncii apostolice, de o- 

bicei nu sunt teologii, cei atât fle rari în mănăstiri, ci mai
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de grabă călugării simpli şi cucernici. Găseşti uneori în 

mănăstiri câte un bătrân de tiparul părintelui Ştefan, de 

oare am vorbit. Câteodată călugăr al chipului celui mare 

(megaloshima), el duce o viaţă mai aspră decât ceilalţi şi 

exercită o mare influenţă asupra celor oare se apropie de 

el. De pildă, am văzut pe unul care la fiecare prilej tot 

spunea cuvintele : „Trebuie să ţii legea lui Dumnezeu; tre

buie să te temi de el, că judecăţile lui Dumnezeu sunt în

fricoşate*. Rar vorbea el despre altceva. Aceste repeţin 

făceau adesea impresiunea unei formule fixe, dar fiindcă 

celce-o spunea era un om în vârstă, slab, galben la faţă» 

într’un cuvânt cu o înfăţişare ascetică, aceste cuvinte, to^ 

spuse de el, erau o adevărată predică şi fără îndoială o 

predică mult mai eficace decât cuvântările citite, dar nu 

predicatt, dela catedrală.

Vorbind apoi despre monahismul răsăritean din tre

cut, conferenţiarul a spus:

„S’ar putea cita mulţime de texte în care aceşti Pă

rinţi (Sf. Vasile, Teodor Studitul) concepeau totdeauna 

monahismul ca perfecţiunea vieţii creştineşti, perfec

ţiune care, departe de a înlătura munca apostolica, în

demna spre ea cu stăruinţă pe călugări. După cum 

viaţa creştinească îmboldeşte la toate lucrările de dra

goste către aproapele, tot aşa adevăratul călugăr, după 

vechii Părinţi greci, este acel care caută a munci când 

poate şi cum poate în folosul aproapelui său, lepă- 

dându-se de sine însuşi în îndeplinirea desăvârşită a 

Evangheliei.

„Nu vreau să vă plictisesc cu citarea textelor.... Noi

avem minunate monografii.... Toate aceste lucrări, cum 

şi toată istoria Bisericii bizantine până în timpul lui 

Fotie, apoi vieţile sfinţilor şi multe lucrări ascetice ale 

Părinţilor şi scriitorilor răsăriteni dovedesc din plin că 

monahismul a luat o parte foarte harnică la toată viaţa 

Bisericii. Nu este o singură erezie pe care monahii să 

nu fi fost cei dintâi a o combate.... Nu este o singură 

prigonire care să nu fi lovit în rândul întâi pe călugări. 

Toate aşezămintelc de binefacere ale Statului bizantin, 

care a dat naştere la un număr adevărat surprinzător 

de lucrări şi aşezăminte de tot felul, erau cârmuite de 

monahi. Dela vestitul aşezământ de binefacere al Sfân

tului Vasile la Cezareia, pe care Sf. Grigorie de Nazianz 

îl numeşte «un oraş întreg», până la numeroasele case 

de sănătate, orfelinate, case de oaspeţi, aziluri, etc., 

care umpleau marele oraş al Constantinopolului, toate 

îşi datorau monahilor înflorirea lor, ceiace fireşte le 

dădea o mare influenţă socială.

„Literatura bizantină datoreşte monahilor cele mai 

bune lucrări ale sale de ascetism. Cei mai mulţi teologi 

erau monahi. în mănăstiri se copiau şi se păstrau cu 

grijă lucrările vechimii clasice. Şcoalele de pictură din 

mănăstiri păstrau în arta primitivă creştinească princi

piile frumuseţei clasice. în arta bizantină se găseşte ti

pul primitiv al picturii religioase, de unde trebuiau să 

iasă cu vremea oameni de înălţimea lui Cimabue şi 

Giotto. Frescele dela Santa Maria Antica, acele dela

Quattro Coronati, caşi multe altele, sunt opara călugă

rilor greci care, sub stăpânirea bizantină, aveau la Roma 

atâtea biserici frumoase. Intr’un cuvânt, călugării au fost 

în Răsărit ce au fost Benedictinii în Apus. Monahismul 

a împlinit în Biserica răsăriteană, după cuvântul Sfântu

lui Teodor Studitul, lucrarea îndeplinită în trupul nostru 

de sistemul nervos şi muscular (Cateheza 44). Deşi ţinând 

de un singur şi aceiaş tip monastic, călugării bizantini 

împlineau în oarecare măsură ceiace sunt astăzi pentru 

Biserica Apusului Ordinele şi Congregaţiunilereligioasew.

Pentru ce spune toate acestea Mitropolitul Şeptiţkii? 

Pentru a cere înfiinţarea unei ramuri de călugări răsă

riteni harnici, care să aducă Răsăritul în braţele Romei. 

Unde te întorci, dai numai de acest cântec.

The Church Quarterly Review (Revista bise

ricească trimestrială), Aprilie 1923, Londra.

Aceasta e o bună revistă teologică engleză, publicată 

de profesorii facultăţii de teologie King’s College din
A.

Londra. Intr’un număr de 200 de pagini, cuprinde ar

ticolele: Legea divorţului; Credinţa în Hristos; Bise

rica în America; Istoria şi Iisus «după istorie»; Valoa

rea de azi a vechei apologetice creştine — cum şi alte 

articole.

De mare însemnătate actuală este articolul Biserica 

în America, în care autorul arată că toate reformele 

democratice ale Americei de Nord şi toate manifestările 

ei sociale sunt pornite din adâncul spirit creştinesc al 

poporului. între altele, el citează pe alt autor, Dr. Brown, 

care spune:

Tanarul american crede in Dumnezeu, într’o viaţa 

după moarte şi are legătură, măcar nominală, cu Bi

serica creştină.... Nu-i place să spuie că nu ţine de
A

nicio Biserica. In tabăra Denver din Massachusett, s’a 

făcut o numărătoare religioasă a soldaţilor în timpul
A »

războiului. In tabără erau peste 25,000 de oameni şi 

dintr’ânşii numai 586 s’au arătat că nu ţin de nici-o

Biserica....

Le place să ia parte la slujba bisericească şi chiar 

despre Sf. împărtăşanie putem spune că foarte mulţi o

primesc cu drag şi, pe cat se poate judeca după înfă

ţişarea lucrurilor, ea este mult preţuită. Şi din fericire, 

în ciuda reacţiunii de după război, obiceiul de a um-
A. ^

bla la biserică n’a slăbit. In adevăr, luând ţara în larg, 

scrie Dr. Brown, «este îndoielnic dacă a mai fost vreo

dată o vreme în istoria Bisericii noastre, când mai mult

popor să fi avut obiceiul de a se duce la biserica in 

fiecare Duminică».

CANDELA. Revistă teologică şi biseri
cească, publicată de profesorii Facultăţii de 
teologie din Cernăuţi. An. 34, nr. 1— 2, Ianuarie- 

Fevruarie 1923.

Mult mai bună decât revista Credinţa, care apărea 

în Cernăuţi, este această revistă Candela. Ea nu e o 

revistă nouă, dar oricum nu m ii este vechea Candelă. 

Are untdelemn nou, acum e înoită.

Articolele dintr’însa sunt tot unu şi unu, articole te-
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meinice şi serioase, din care cititorul are mult de în

văţat.

Cu o vervă bine susţinută, d. R. Gândea, în arti

colul Drumul nostru, arată prăbuşirile sociale şi sufle

teşti de după război. Ne spune cu dreaptă băgare de 

seamă că oamenii se găsesc rândui{i în două categorii: 

1. Unii care au dat frâu poftelor şi nu mai au mar

gini în alergarea după câştiguri şi plăceri; 2. alţii care 

nădăjduiesc şi aşteaptă ca, din atâta nenorocire, să

iasă totuşi ceva mai bun.

După o dezmăţare cumplită, se bagă de seamă un 

curent conservator, o întoarcere la ce a tost, la stări 

vechi. Aşa a fost şi după marea revoluţiune franceză.

Cu toate acestea un atât de mare zbucium al ome

nirii nu poate trece fâră a lăsa urme. O prefacere se 

va îndeplini.

Aici e mare rolul bisericii. Ea a mai lucrat în vre

muri de prăbuşire. Imperiul roman era cu multe lip

suri când Biserica s’a ivit pe arena socială. Ea a dat 

înviorare organismelor slăbite, ocupaţiuni moleşite au 

început a se întări din nou. Artele, cugetarea filozofică, 

oratoria şi-au căpătat un zbor nou prin puterea creş

tinismului. Erau vremuri în sec. IV, V când Biserica 

era în fruntea călăuzirii sociale. Ea strălucea prin ac- 

ţiunea ei în Alexandria şi aiurea.

Şi acum Bisericii îi revine acest rol, fiindcă ea are 

în sine cugetări veşnice de idealism, de care lumea 

totdeauna are nevoie. în vremurile acestea de prăbu

şire Biserica este aşezământul care dă deplina putere 

*de păstrare a ce e bun, dar totodată şi aluatul care 

duce înainte.
V

In {ara noastră, Biserica totdeauna a fost strâns le

gata de ţară şi a ajutat-o. Şi acum ea este în stare a 

lucra cu putere, pentru a da ţării româneşti disciplina 

morală şi acţiunea socială de care are nevoie. Revista 

Candela îşi ia noul ei drum, după o lungă oprire, 

pentru a ajuta această muncă. Ea va publica studii 

sănătoase, care vor da cugetări îndreptătoare şi de folos.

Alt articol, cu mult material de erudiţiune, este al 

Părintelui Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, despre Problema 

sinoptica. Intr’insul avem o limpede arătare a fazelor 

prin care a trecut această chestiune din cele mai vechi 

timpuri ale teologiei creştine, până aproape de noi.

Păr. Gheorghiu împarte şirul fazelor acestei chestiuni 

în trei părţi: 1. din vremurile vechi ale Bisericii până 

la mijlocul veacului XVIII ; 2. de aci până la mijlocul 

veacului XIX şi, în sfârşit; 3. de atunci până azi.

In întroducere, în care arată în ce se cuprinde ches

tiunea sinoptică, Sf. Sa limpezeşte care este raportul 

de apropiere dintre evanghelii şi anume: afară de po

vestirea Patimilor Domnului, care se află la toţi evan- 

gheliştii, mai mult de 70 de bucăţi sunt comune 

tuturor celor 3 evanghelişti dintâi. După aceia sunt 

alte 10— 15 bucăţi care sunt comune evangheliştilor 

Matei şi Marcu, dar care nu se află la Luca. Alte 30— 

40 sunt comune între Matei şi Luca, dar lipsesc la

Marcu. In sfârşit, mai sunt vreo 5 bucăţi, comune ia 

Marcu şi Luca, dar care nu se găsesc la Matei.

Cel întâi care, din pricina atâtor asemănări, le-t dat 

numele de evanghelii sinoptice, a fost I. Griesbach 

(+ 1812).

In perioada I numită mai sus, cel întâi care caută 

să lămurească de unde vine această asemănare este 

Augustin (f 420), care a spus că evanghelia lui Marcu 

este o scurtare din cea a lui Matei. In vremea mai 

apropiată de noi, Hugo Grotius a spus (în Annota- 

tiones la 1641) că Marcu s’a folosit de originalul 

evreiesc al lui Matei, iar Luca atârnă de Marcu. La 

1716, apoi, Le Clerc a spus că asemănarea izvorăşte 

din faptul că tustrei sinopticii s’au folosit de aceleaşi 

izvoare, anume de scurte povestiri despre viaţa Dom

nului.

La atât se mărgineşte tot ce s’a spus despre ches

tiunea sinoptică până la mijlocul veacului XVIII. De 

aci încolo, chestiunea este tratată pe larg şi, până Ia 

începutul veacului XIX, patru sunt părerile care se în

crucişează pentru a găsi o pricină a asemănării dintre 

sinoptici: 1. că toţi au avut înaintea ochilor mici în

semnări despre viaţa Domnului; 2. că a fost o evan

ghelie străveche în limba aramaică şi că aceia a fost 

folosită de toţi (părerea lui Lessing, apărută în 1784): 

3. că fiecare evanghelist a folosit pe cei mai nainte 

(părerea lui Grotius, Storr şi Griesbach) ; 4. că toţi 

evangheliştii se folosesc de evanghelia trecută din gură 

în gură prin tradiţiune.

De aici înainte, părerile merg fixându-se la una din 

aceste patru, dar cu alte temeiuri şi documentări.

Dintre toţi câţi au scris la începutul veacului XIX,

cel care a stârnit mai mult interes pentru părerile lui 

a tost Schleiermacher, care a ajuns la încheierea in 

1832) că la baza sinopticilor se află o culegere de în

văţături ale Domnului scrisă de Matei (aşa numita Xcţ-* 

şi o ediţiune mai veche a lui Marcu. Această teorie, 

bine primită în exegesa germană, e cea care a primit 

numele de „teoria celor 2 izvoare" (Zweiquellentheorie;. 

Ea a fost mult dezvoltată de Lachmann, Credncr, 
Weisse şi Reuss. Până în ziua de astăzi, cu mici pre

faceri, e teoria care are cei mai mulţi adepţi.

In acestea se cuprind arătările Părintelui Gheorghiu. 

toate pline de interes şi bine înfăţişate. Cititorul are. 

într’un chip scurt şi uşor de urmărit, tot greul lungiior 

discuţiuni urmate între exegeţi. De aceia cu plăcere 

aşteptăm şi urmarea din numerele viitoare. Până atunci, 

spunem Părintelui Profesor Gheorghiu că a făcut o 

bună slujbă studiilor de exegesă dela noi, prin această 

documentată expunere a sa. Cele câteva germanisme 

de stil şi de cuvinte e adevărat că îngreuiază înţelesul 

ici şi colo (mai cu seamă un foarte vătămător cumva 

la pag. 19, rând 9 de sus în jos), dar pier şi acestea 

în excelenţa totului.

Alt art. de interes este al D-rului N. Cotos despre 

secta aşa zişilor studenţi de Biblie sau a Russelliştilor,



604 BISERICA ORTODOXA ROMÂNA
mi

că „în deosebi

care se simt şi pe la noi cu revista lor Turnul de 

veghere.

După cum ne spune Dr. Cotos, aceasta e o sectă

nouă, organizată mai deplin abia în 1913. întemeietorul

ei Charles Taze Russell s’a născut la 1852 şi a murit 
la 1916.

In apreciarea sa, Dr. Cotos nu este unitar. La pag. 

26 spune că, prin propaganda sa, Russell a urmărit şi 

interese materiale, „considerând felul american al în

treprinderilor lui“. La pag. 27 spune 

testamentul său e o dovadă că nu îmbogăţirea per

sonală a fost scopul şi rezultatul străduinţelor vieţii 

acestui om, trăit şi murit, fireşte, fără copii".

Ce rost are acest fireşte, nu pricepem De unde ur

mează că un om, care a fost căsătorit, fireşte să n’aibă 

copii ?

Tot aşa nu pricepem cum trage încheierea despre 

interesarea materială a lui Russell „după felul american 

al întreprinderilor luiw. Ceiace e caracteristic american 

nu urmează că umblă numai decât după interese ma

teriale.

învăţătura lui Russell priveşte mai mult venirea a doua 

a Domnului (nu în felul adventiştilor), osânda veşnică, 

împărăţia de 1000 de ani. O bucată de vreme el a co

laborat cu adventistul Barbour, dar pe urmă s’au des

părţit.

Cartea lui despre „Scopul şi felul venirii a doua a 

Domnului nostru" în 1874 a trezit mare interes şi a 

avut mare succes.

Revjsta înfiinţată de el Turnul de veghere se tipă

reşte în englezeşte de 2 ori pe săpt., având câte 45,000

de exemplare. Ea se mai tipăreşte odată pe lună şi in 

limbile germană, franceză, suedeză, daneză, finlandeză, 

polonă, românească, etc.

In 1917, fiinţau 1200 de comunităţi russelliste. Pre

dicile lui Russell se tipăreau săptămânal în 4000 de 

ziare din Statele-Unite, Canada şi Anglia. Mişcarea 

aceasta avea un biurou pentru conferenţe, în care lucrau 

70 de predicatori care cutreierau toate ţinuturile cu cu

vântările lor. Alt biurou avea sub dânsul 700 de oameni 

care munceau pentru răspândirea învăţăturilor lui 

Russell.

Când a murit, Russell a luat şi toate măsurile de

trebuinţă pentrucă lucrarea lui să meargă înainte.
Expunerea Doctorului Cotos va urma şi în alte 

numere. Trebuie să-i mulţămim şi pentru amănun

tele pe care ni le-a dat aici şi care aruncă lumină 

peste o lăture nouă şi puţin cunoscută a unei propa

gande sectare.

Prea des întrebuinţatul germanism acum, răspunzând 

nemţescului nun şi care nu se poate da totdeauna pe 

româneşte prin acum, ar trebui alungat din scrisul 

viitor al autorului. Pentru urechea noastră de oameni 

crescuţi sub altă cultură, el e supărător. In fraza dela 

pag. 28: „Russell îşi compuse un întreg „plan al lui 

Dumnezeu", pe care-1 şi publică, acum la 1874...*“ acel 

acum nu are nicio noimă, fiindcă, dacă e 1874, nu 

mai este acum.

D-rul Cotos are deseori întrebuinţarea aceasta de 

care ar trebui să se descotorosească.

De mare interes e art. fostului profesor P. S. N. 

Cotlarciuc despre starea actuală a predicei în feluritele 

Biserici. Sunt preţioase informaţiun ile pe care le dă. 

După ele, putem vorbi despre criza predicei. In adevăr, 

ni se arată că predicele din ziua de azi n’au efect. Şi 

la catolici şi la protestanţi se ridică tânguiri despre 

slăbirea preţului lor. Sunt mai lipsite de viaţă ca altă

dată. Din pricina aceasta, la catolici s’au ţinut şi se 

ţin congrese omiletice, pentru a lua măsuri în vederea 

îndreptării predicilor. Şi în Italia şi în Francia şi în 

Germania se simte această lipsă.

Toate ştirile date se potrivesc cu ce ştim noi din 

alte izvoare. E mult de când Episcopul Geremia Bo-

nomelli îmi spunea în Cremona, Italia (prin 1908)2că, 

în ţara lui, se predică mult şi slab. Avem şi noi co- 

lecţiuni de predici italiene foarte mediocre.

Şi în Biserica protestantă este acum oarecare reacţiune 

faţă de predică. Anume, i se arată mai puţieă preţuire 

ca înainte, când tot cultul culmina în predică. Se 

caută acum a se scoate în valoare şi alte acţiuni litur

gice, mai puţin în vază mainainte. Astfel, la Garnisons- 

kirche din Strassburg (cum i se zicea sub Nemţi), 

se ţin astăzi meditaţiuni pioase, deci nişte acţiuni 

liturgice nebăgate în seamă mai nainte. Aceasta stă în 

legătură cu o mai slabă preţuire a predicei faţă de 

ce a fost ea înainte. ,
r

Dela constatări venind la cauze, autorul arată pă

rerile mai multor scriitori bisericeşti, care arată că vina 

e în puţina pregătire a predicatorilor. Ei nu se mun

cesc cu alcătuirea predicii, ci caută în fugă în predicile 

altor autori. Predicile, cari altădată au avut atît de mare 

rol, nu se mai ivesc acum ca ceva simţit şi izvorât 

din fiinţa cuvântărorului, ci sunt mai mult lucru de 

împrumut şi din care nu iese la iveală, adevărata fiinţă 

vie a unui om pătruns de ce vorbeşte.

Altă vina este şi în materia care se predică. Pe a- 

ceasta însă autorul n’o dezvoltă, ci o lasă de bună 

seamă, pentru un număr viitor, fiindcă studiul acesta 

nu e isprăvit. Oricum, şi de pe acum putem preţui 

însemnătatea şi întinsa sa informare, şi de aceea zicem 

că e încă unul din articolele care dau multă distinc- 

ţiune acestui număr al Candelei. Cu interes aşteptăm 

şi urmarea lui.

Pe o întindere de 11 pagini şi ceva urmează apoi o 

expunere populară cu lămuriri exegetice a bucăţii din 

Sf. Luca 1,26—38 despre Buna vestire, scrisă de Prof. 

Dr. V. Gheorghiu. E o bucată care adânceşte pe ce

titor în înţelegerea mai deplină a acelei părţi din e- 

vanghelie. Se citeşte cu interes şi plăcere şi s’ar citi 

cu şi mai mare plăcere dacă nu te-ai poticni ici şi colo 

în foarte urîte germanisme, care trebuie să piară odată 

definitiv din graiul românesc.

De când eram elev în seminar nu puteam suferi o 

întrebuinţare a lui atît cît, pe care o auzeam în dic

tările profesorului meu de teologie Arhiereui Varlaam 

Răileanu care învăţase în Cernăuţi.
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Iată acea întrebuinţare: „cuvîntul ebraic „nezer“ 

înseamnă atât cât rădăcină...» Da de ce atât cât ră

dăcină şi nu numai rădăcină? Dacă Neamţul zice în 

limba lui soviel als, treaba lui, dar ce zor am eu să 

introduc aceste corpuri străine în româneşte?

Prin urmare „nezer“ însemnează „rădăcină"... numai 

aşa e româneşte, iar atât cât rădăcină e o exprimare 

supărătoare şi care trebuie alungată.

Gennadios Arabadjoglou, Union ou rapproche- 
merit des Eglises chredennes. (Unirea sau apro
pierea Bisericilor creştine) Constantinopol 1920, Impri
merie* Estia„ Galata. 64 pag. în 12, preţul 5 drahme.

Iţi este o adâncă mângâiere, ca ortodox, să găseşti 

în acest Răsărit turburat, unde oamenii nu au condi- 

ţiunile de a se cultiva din destul, bărbaţi de cultura 

episcopului de Scopelos Ghenadie Arabagioglu. Prea 

Sf. Sa e episcop ortodox şi-ţi ajunge să-i citeşti nu

mai prefaţa, pentru a vedea că ai înainte un bărbat 

familiarizat adânc cu literatura filozofică, morală şi 

socială din Apus.

Prea Sf. Sa, după cum e şi drept, susţine că acum 

după război, când numai războiul armelor a încetat 

(şi nici acela, zicem noi), dar continuă cel al sufletelor, 

e clipa ca Bisericile să nu mai stea răzleţite, să se

apropie şi să înceapă unite sau apropiate lucrarea de

îndreptare a omenirii.

Iată proprile sale cuvinte:

împărţite, Bisericile creştine nu vor face nimic sau a- 

proape nimic. Unite în împărtăşire desăvârşită de credinţă 

şi dragoste, ele vor juca un rol însemnat în marea lucrare 

de îndreptare a societăţii.

Dar astăzi, mai mult decât oricând, unirea sau măcar 

numai aproprierea Bisericilor lui Hristos (aceasta din urmă 

va fi numai un popas trecător) ajunge o datorie porunci

toare pentru orice creştin mai cu seamă pentru clericii de 

orice confesiune.

Din pricina aoeasta m’am apucat eu să tratez în cărticica 

de faţă această chestiune care a fost ieri, care este astăzi

şi care va fi şi mâne obieot de discuţiuni, dacă nu de

controverse.

In cele 6 capitole care urmează, autorul dă date 

şi lămuriri de mare interes, privitor la toate încer

cările de unire făcute, la ideile în curs azi şi la chi

pul de a se face în viitor. Sunt vrednice de ştiut 

mai cu seamă încercările anglicanilor de a se uni cu 

ortodocşii. Au căutat unirea adresându-se mai întâi 

Bisericii ruseşti şi apoi Patriarhului Ioachim Ill-a al 

Constantinopolului în 1903, dar fără rezultat.

Biserica anglicană ceruse atunci Bisericii Constantino

polului „intercomuniunea", adică încheierea unei înţelegeri 

după care un creştin anglican să poată primi Sf. împăr

tăşanie dela un preot ortodox şi viceversa. Sinodul din Con

stantinopol, sprijinindu se înainte de toate pe Sf. loan Da- 

maschin, cel mai credincios tâlcuitor al credinţei ortodoxe, 

după care o asemenea intercomuniune presupune o unitate 

de credinţă, cu mare părere de rău, a respins propunerea. 

El s’a mulţumit numai să dea o circulară, în voind ca în 

mormântarea unui anglican să fie făcută după ritul grecesc, 

dacă nu există acolo un preot anglican.

„In 1910, la „Conferinţa Lambethu, compusă din epis

copii Bisericii anglicane, a înregistrat printre subiectele de 

discutat, şi chestiunea unirii Bisericilor creştine. In sco

pul acesta, membrii conferinţei au pus în programa discu- 

ţiunilor şi următoarele 4 puncte care după ei, ar putea 

sluji ca bază de discuţiune pentru veşnica chestiune a 

unirii: Biblia, Crezurile, simboalele de credinţă şi cărţile 

simbolioe) tainele şi aşezământul episcopatului istoric.

Din cap. Ce trebue să înţelegem după noi prin 
Unirea Bisericilor, aflăm că au existat relaţiuni şi 

între episcopalii din America cu Biserica ortodoxă. 

La 1872, Mitropolitul Teofil al Atenei răspundea a- 

dunării generale a Bisericii episcopale din Statele- 

Unite ale Americei de Nord: „In ochii Bisericii orto

doxe, unitatea nu este fuziune. Nu e vorba nici de 

distrugerea particularismelor şi a deosebirilor naţio

nale. Lucru la care trebuie să năzuim este o frăţească 

şi armonioasă unire a inimilor, arătată printr’un simbol 

comun, primit de bunăvoie, şi prin mărturisirea prin

cipiilor fundamentale ale credinţei, aşa cum le-au hotărât 

Sf. Scriptură, tradiţiunea apostolică şi sinoadele ecu

menice mai nainte de împărţirea Bisericilor."

Tot în acest Cap., găsim frumoasele cuvinte ale fi

lozofului francez Emile Boutroux care, în cartea sa 

„Ştiinţă şi Religiune", scrie: „O religiune ne apare de 

acum înainte cu atât mai înaltă, cu cât ea pluteşte 

pe deasupra deosebirilor care despart omenirea. Exi

stenţa împreună a spiritului universalist cu păstrarea 

necesară a tradiţiunilor, a sentimentelor, a spiritului 

şi a vieţii proprii fiecărei naţionalităţi este una din 

problemele care chinuiesc conştiinţa actuală".

Episcopul autor nu crede cu putinţă unirea Bise

ricilor. Totuşi singur spune că lucrurile se schimbă 

iute acum. Şi în adevăr, din 1920, când a scris, până 

acum, stuaţiunea s’a schimbat enorm. Părerea sa este 

că nu e cu putinţă în clipa când scrie, dar vede po

sibilitatea pentru viitor. Aşa şi sunt lucrurile.

Cartea cuprinde multe arătări însemnate şi ar me

rita să fie dată pe limba românească.

Arhim  SCRIB AX
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ÎNSEMNĂRI m ă r u n t e

A plecat Marmaggi. — Nunţiul catolic de la Bucu

reşti, monsegniorul Marmaggi, cel care a silit pe prelaţi  ̂

români uniţi să nu ia parte la măreţul act al încoronării 

dela Alba Iulia, care a tratat cu Turcii nimicirea creşti

nilor ortodocşi din imperiul musulman, care a participat 

la serbările religioase pentru instalarea noului calif 

musulman şi a intrat cu acel prilej în moscheile maho

medane, pe când în catedrala creştină ortodoxă dela 

Alba Iulia n’a vrut să intre, pretinzând că-1 opresc ca

noanele, care a insultat şi ameninţat biserica română 

ortodoxă şi statul românesc în ziua de Paşti de pe amvon, 

pentrucă nu s’au recunoscut prin Constituţie catolicilor 

din ţară dela noi aceleaşi drepturi ca ortodocşilor, etc. etc. 

monsegniorul Marmaggi, de sigur ca o cuvenită răsplată 

pentru atâtea isprăvi săvârşite în scurt timp, a fost 

rechemat din postul de reprezentant al scaunului papaj 

pe lângă guvernul nostru şi mutat în Ceho-Slovacia. 

Când a ieşit din ţară, a fost însoţit până la graniţă de 

înalţi reprezentanţi ai autorităţilor noastre, printre cari 

şi de domnul Ministru de Culte. Excelenţa sa n’a plecat 

de-adreptul spre Praga, ci s’a dus mai întâi la Roma, 

probabil, spre a-şi da seama înainte superiorilor săi 

de gafele ce a făcut.
*

* *

Poporul rus nu i mulţumit de conducătorii 
lui care au uitat pe Dumnezeu. — Ziarele au adus

adesea ori ştirea că poporul rus nu se prea împacă cu 

apucăturile şi isprăvile căpeteniilor lui, care au uitat 

pe Dumnezeu şi lovesc fără cruţare în credinţa şi obi

ceiurile creştineşti. Astfel nu de mult, autoritatea sovietică 

din Batum a hotărît să prefacă în cinematograf catedrala 

din acel oraş. Populaţia a protestat, dar de-o-camdată 

fără nici un rezultat văzut. Când însă, cu toate pro

testările, reprezentaţia cinematografică începu, mulţimea 

năvăli în catedrală, sfărâmă mobilierul şi filmul şi puse 

pe goană tineretul bolşevic, care cătâ să se distreze 

profanând biserica şi batjocorind credinţa poporului.

Garda roşie, chemată într’ajutor de către autorităţi, 

trecu de partea mulţimii.
*

* #
O biserică ortodoxă turcească. — „Albina41, ziarul 

catolic din Bucureşti, dă ştirea că Turcii din Asia Mică 

ar fi înfiinţat o nouă biserică ortodoxă, de când? nu 

spune, care are ca limbă liturgică limba turcească şi 

ca mitropolit pe Papa Efimi, care ar fi şi fost recunoscut 

ca atare de guvernul din Angora. Până aci nimic 

neobicinuit, ci numai noutatea îmbucurătoare că o parte 

din adoratorii lui Mahomed au trecut la credinţa orto

doxă şi că numele lui Iisus Christos va fi proslăvit şi 

în limba turcă. — Mai departe se spune că mitropolitul 

Papa Efimi s’ar fi adresat Papii, pentru a-i aproba ca 

limbă liturgică limba turcă şi a trata unirea între bi

serica sa şi a Romei. Şi aci, nimic nu pare mai firesc 

de cât ca Papa Efimi să recunoască supremaţia Papii 

din Roma şi să tindă a se uni cu el. însuş numele 

indicâ l. P. S. Papa Efimi această procedură, pe care

i-o fi sugerat-o Excelenţa sa monsegniorul Marmaggi 

cu prilejul vizitei ce a făcut Califului musulman.

Nu e însă nici decum firesc şi nu e explicabil la 

prima vedere, pentru ce turcii aceia cu Papa Efimi în 

frunte s’au făcut ortodocşi, dacă din capul locului se 

adresează Papii şi vor să treacă la unire cu biserica 

lui! Enigma o desleagă însăş ştirea publicată de „Albina": 

„După toate probabilităţile, guvernul turc va numi pe 

Papa Efimi patriarh al Constantinopolului, aşa că nu 

este esclus ca patriarhulConstantinopolului să se unească 

cu Roma (paşte, murgule, iarbă verde!), îndeplinindu-se 

astfel o veche dorinţă a catolicilor din Turcia" (şi mai 

ales din România mare).

Dacă ştirea corespunde realităţii ori nu, nu putem 

şti, nu e esclus însă ca misionarii papali să viseze şi 

să plănuiască şi asemenea lucrări, căci, «scopul scuză 

mijloacele», după doctrina şi practica lor.

Dedesubtul întregei plăsmuiri îl dau pe faţă ultimele 

rânduri ale ştirii, care sună : „Planul guvernului turc 

este îndreptat contra grecilor, contra patriarhului grec 

din Constantinopol, după cum se vede însă este 

favorabil catolicilor" Gura păcătosului adevăr grăeşte, 

zice proverbul. Transmiţătorul sau făuritorul ştirii a 

destăinuit ceeace bănuia o întreagă lume, ceeace a tratat 

Marmaggi la Constantinopol şi a dat de mai nainte pe 

faţă mobilul pentru care o mână de greci vânduţi turcilor 

au încercat de curând sa siliască pe patriarhul Meletie 

să demisioneze.

Nu este nimic ascuns care să nu iasă cândva ia 

iveală, se zice undeva în Scriptură.
* *

*

Duhul „necurat" şi spiritul „sfânt*.— Nu de

mult a încetat din viaţă şi a fost îmmormântat în Şinca 

Veche, tatăl dinstinsului parlamentar d-1 Leonte Moldo- 

vanu, deputat de Brăila. La slujba îmmormântării a 

luat parte lume multă şi aleasă, pentru că defunctul 

era unul din cei mai de seamă şi mai cinstiţi bărbaţi 

din ţara Oltului.

La masa ce a urmat după îmmormântare, d-1. Leonte 

Moldovanu şi-a exprimat regretul său că n’a slujit şi 

un preot ortodox, pentrucă nu-i altă deosebire între 

slujbă ortodoxă şi cea unită decât că într’una se între

buinţează cuvântul Duh, iar în cealaltă Spirit. La această 

observaţie obiectivă, preotul unit Bunea din Vad, fratele 

răposatului canonic Augustin Bunea, a răspuns cu o 

pretinsă vorbă de spirit. Cinstita faţă bisericească a zis: 

„Spiritul e sfânt, dar Duhul e n e c u ra tNesăbuitele 

cuvinte ale preotului unit au indignat pe toţi cei de 

faţă, fără deosebire de confesiune. însuş d-1. Leonte 

Moldoveanu, adânc indignat, a desaprobat pe nesocotitul 

preot şi într’o frumoasă şi însufleţită cuvântare a arătat 

marile şi nepreţuitele servicii pe care le a adus nea

mului şi în cât de largă măsură a ajutat la închegarea 

neamului biserica ortodoxă română, pe când biserica 

unită contribue permanent la înstreinarea şi falsifi

carea sufletului românesc. In aceiaş sens a vorbit şi
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d-1. Dr. T. Crişan, subprefectul din Făgăraş. Ambii au 

fost de părere, că unirii naţionale trebue să-i urmeze 

unirea religioasă, adică ruperea pecetiei dela 1700 şi 

întoarcerea uniţilor în sânul bisericii ortodoxe.

Aşa s’ar cădea să fie,... dar fraţii preoţi uniţi ascultă 

mai bine de glasul monsegniorului Marmaggi de cât 

de glasul cugetului şi de interesele neamului lor.
*

* *
Congresul studenţilor creştini din toată lumea.

In Buda-Pesta s’a deschis la 15 Iunie congresul mon

dial al studenţilor creştini. Deşi mişcarea creştină, por

nită din Anglia şi America, a prins puţin în rândurile 

studenţimii româneşti, totuş s’au dus la congres şi 

delegaţi români. A fost reprezentată studenţimea din 43 

de state. Congresul a discutat diferitele mijloace prin 

care s’ar putea înlesni studiul tineretului lipsit de mij

loace. Până în prezent, diferitele asociaţii care urmăresc 

acest scop au împărţit: 1.500.000 de dolari, 300,000

de lire sterline, 8.000.G00 de franci elveţieni şi 8.000.000 

de alte valute urcate. S’au împărţit de asemeni 100.000 

de volume de cărţi de studiu şi 400.000 de rânduri 

de haine.

Creştinismul îşi arată roadele sale binefăcătoare şi 

azi şi nevoia de intervenirea lui e mai simţită acum 

de cât oricând, dar, din nefericire, contimporanii noştri

se închină mai mult lui Mamona de cât lui Chiristos.
.

*
* *

Alţi uniţi s’au întors la ortodoxie.—In comuna 

Feiurd, nu departe de Cluj, două treimi din locuitori au 

revenit la ortodoxie. Biserica unită face greutăţi celor 

ce au părăsit-o. După legile ungureşti, oricine vrea să 

treacă dela o confesiune la alta trebue să declare acest 

lucru preotului său, în faţa a doi martori, iar după 

aceea prim-pretorul libera un certificat în acest sens. 

De oarece nu s’a îndeplinit această formalitate, auto

ritatea bisericească unită nu recunoaşte de valabilă 

trecerea la ortodoxie a locuitorilor în chestiune. O co- 

misiune de anchetă, în frunte cu prefectul, va cerceta 

cazul şi dupăce formele vor fi îndeplinite, se vor lua 

măsuri pentru înălţarea unei biserici ortodoxe în Feiurd. 

Autoritatea bisericească unită va avea deci satisfacţia, 

ca să vadă că credincioşii ei au părăsit-o cu respectarea 

tuturor formelor legale, fie acelea şi ungureşti.
*

Incendiul dela mănăstireaCernica.—Un incendiu

a distrus nu de mult tot pătratul de chilii din jurul bi

sericii sfântul Gheorghe din mănăstirea Cernica. Biserica 

a rămas neatinsă de flăcările care au prefăcut în scrum 

chiliile şi clopotniţa. Peste 40 de călugări au rămas 

fără adăpost. I. P. S. Mitropolitul Primat şi stareţul mă

năstirii, Arhimandritul Justin, au publicat prin ziare 

câte un mişcător apel la caritatea publică, ca să ajute 

la reconstituirea chiliilor şi a clopotniţei şi la turnarea 

din nou a clopotelor care s’au topit. Ajutoarele vin 

încet. Cea mai mare sumă, 20.000 lei a subscris-o epi

tropia aşezămintelor Mitropolitului Nifon. Bucureştenii 

îndeosebi n’ar trebui să uite cu acest prilej cel mai 

aproape de capitală locaş de reculegere sufletească.

I. MIHÂLCESCU

Ş T I R I

Concurs pentru seminar amânai. —  După multe

amânări, concursul pentru catedrele de teologie şi muzică 

bisericeasca dela seminariile teologice, se hotărîse pentru 

ziua de 9 Mai 1928. Acum Ministerul face cunosont, oă s’a 

amânat din nou, pentru o dată nehotărîtă.

Alt preot cu bun chip, dus la cele veşnice.—
Intr’un număr trecut al acestei reviste, am pomenit da 

moartea unui modest şi foarte simpatic preot din Bucureşti 

Păr. Anton dela bis. S f Gheorghe Vechia, pe care pentru 

cuviinţa ţinutei sale, l-am numit preotul cu bun chip.

De data aceasta, avem întristarea de a da ştire aici mu

tarea către Domnul a altui preot, căruia de asemenea i se 

cuvine numele de preotul cu bun chip... E Păr. Mitică 

Protopopescu dela biseria Bradu Boteanu din Bucureşti, 

trecut din această viaţă Joi, în săptămâna luminată,.şi care 

era o înfăţişare de nesfârşită blândeţe, modestie şi cuviinţă. 

Toţi îl ştiau prin binefacerile sale fără margini către co

legii săi pe când, ca preot, studia la facultatea de teologie, 

Casa sa era casă de bună primire creştinească, încât moartea 

sa, la o vârstă când mai putea trăi. lasă în urmă foarte 

multă părere de rău.

Era socrul mult râvnitorului creştin avocatul Popesou 

Tudor, acel care nu are odihnă pentru apărarea drepturilor 

Biserioii noastre ortodoxe, şi căruia din toată inima, îi tri- 

raetem via noastră părere de rău pentru perderea încercată 

de familia sa prin moartea preotului cu bun chip.

Nou stareţ la Neamţu. —  In urma demisiunii vred

nicului stareţ Arhim. Daniil Ciubotariu dela Mânăstirea 

Neamţului, Sf. Mitropolie a însărcinat cu conducerea mă

năstirii pe Prea Cuviosul Arhim. Valerie Moglan, licenţiat 

în teologie şi care se afla la studii în Paris. Păr, Arhim. 

Daniil trece ca director al tipografiei Mănăstirii.

Amândoi sunt oameni vrednici, făcând cinste cinului mo

nahal, şi le urăm izbândă în însărcinările cari li s’au dat.

Nou vicar mitropolitan. —  In urma alegerii Prea 

Sfinţitului Iacov ca episcop al Dunării de Jos, ou vicaria

tul Mitropoliei Moldovei a fost însărcinat Păr. Morăraşu 

din clerul Mitropoliei. Sf. Sa a fost călugărit şi ridicat la 

rangul de arhimandrit.

Ii urăm lucrare cu spor în noua sa însărcinare.

A. S.

P R E M I U

Inimosul Preot Sachelar N. Porumb dela biserica S f 

Nicolae Ungureni din Craiova, cunoscut încă şi prin 

alte dărnicii ale sale, date în ştire în această revistă, 

ne roagă să dăm de veste că dă 2000 de lei „celei 

mai bune lucrări teologice, care va găsi o dezlegare 

mai grabnică şi mai lămurită pentru unirea Bisericii de 

Răsărit cu marea Biserică naţională engleză, propunere 

făcută nouă încă de acum 20 de ani de acea Biserică". 

Aceste Biserici unite vor forma, zice Par. Porumb
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singura Biserică adevărat creştină în lumea viitorului, 

ceiace Sf. Sa de mult prevede din lunga sa slujire 

preoţească de peste 47 de ani.

„Lucrarea va arăta cum va fi chipul de lucru şi de 

fiinţare a acestei mari şi adevărate Biserici creştine 

pentru generaţiunile viitoare creştine, care Biserică va 

fi şi singura pârghie de apărare împotriva papismului 

ce ne ameninţă dela un timp“.

Dăruirea acestei sume pentru premiu este făcută prin

Prea Sf. Episcop VARTOLOME1 al Râmnicului, care 

va fi şi singurul cercetător al acestei lucrări.

Cinste Părintelui Porumb, pentrucă mintea i-a fost 

străbătută de un gând atât de înalt, care s’a zămislit 

într’o simţire şi faptă atât de vrednică.

Şi acum la lucru pentru a împlini gândul!

POŞTA REDACŢIEI

Părintelui V. Bumbescu, zis şi Pătrâşcoiu, Bumbeştii 

de Jiu , Gorj.

Nu ne mai necăji tot scriindu-ne sărţi trimetem 

imprimate dela Tipografie ! N’ai mai învăţat că revista 

e altceva decât Tipografia ?!

Scrie directorului Tipografiei, Părinte Bumbescu, şi 

nu ne cere ce nu e tteaba noastră.

Asta e pricina pentru care până acum n’ai primit 

ce ai cerut.
i

Părintelui 7. Tiron, com. Lecca, *Bacău.

Am primit poezia Sfinţiei Voastre, pentru care fără 

îndoială, a trebuit să munciţi destul de mult. Eu v’aşi 

sfătui însă că, dacă aveţi ceva de spus, mai bine să 

scrieţi în proză, fiindcă poezia are socotelile ei, care 

sunt mai grele de împlinit şi care nu sunt bine împli

nite nici în ce ne-aţi trimes. Poezia nu este simpla po

triveală a silabelor dela sfârşitul stihurilor. Mai mult 

decât aceasta, , ritmul trebuie băgat în seamă, adică po

triveala aceluiaş număr de silabe pe fiecare stih şi 

ţinând seamă şi de accentul cuvintelor întrebuinţate. 

Iar mai mult decât acestea, preţul cel mare este al cu

getării pe care o scrii. O simplă înşirare de vorbe rit

mate şi ritmate încă nu alcătuieşte poezia.

Sf. Voastră nu v’aţi ţinut strâns de socotelile astea 

şi de aceia trebuie să încercaţi altceva pe viitor. Asta 

de acum n’o putem tipări.
Arhim. SCRIBAN

MULŢĂMIRI

Epitropia Parohiei Adormirea din Leordeni, Muşcel, 

aduce vii mulţămiri d-lui Alexe Grigore Ciucă şi soacrei 

sale, d-na Maria M. O. Militaru, pentru creştineasca 

faptă de a fi dăruit bisericii parohiale Adormirea Maicii 

Domnului, o evanghelie frumos legată în catifea şi metal 

argint dela Societatea Crucea din Bucureşti, preţuind 

3000 de lei.

Dumnezeu să reverse bunătăţile Sale peste creştinii 

care împodobesc casa Domnului!

Parohia Bâlca, Coţofăneşti, Putna, aduce vii mulţămiri 

creştineştilor obraze şi aşezămintelor mai jos însemnate, 

care au ajutat a se împodobi :

1. Biserica S f Nicolae din Bâlca, şi anume: Prefectura 

Putna cu 1000 de lei; Primăria Bâlca cu 610 lei pentru 

o sobă; Dobra N. Roşculef şi N. Jingă cu soţia lei 700 

pentru dregerea veştmintelor; d-nii Gh. Mazere, Gh. 

Lungu şi N. Uleru pentru dregerea scării dela pridvor 

(lucrare de 600 de lei) ; D. Uleru pentru dregerea 

podelelor (lucrare de 500 de lei);

2. Biserica S f Gheorghe Coţofăneşti: Prefectura Putna 

cu 2000 de lei; Primăria Coţofăneşti 1500 de lei; d. A. 

Ionescu 550 de lei; Gh. Matei 400; D-tru Ştefan 200;
»

Catrina Apostu, Catrina Artan, Elena Ciurea, d. Rapaport 

cu câte 100 de lei, toţi pentru dregerea burlanelor de 

ploaie la acoperişul numitei biserici; d-na Ana Gh. 

Vadanu pentru un covor de cînepă.

La toţi şi la toate Dumnezeu să răsplătească rîvna 
şi să-i încarce de bunătăţile Sale cele cereşti şi pământeşti!

Onor. Minister al Cultelor şi Artelor aduce vii mul
ţămiri d-lui Gh. I. Irimia pentru dania sa de 5000 de lei, 
făcută bisericii Sf. Nicolae din parohia Sagna, Roman, 
al cărei enoriaş este.

Dumnezeu să-l fericească cu toate bunătăţile Sale!

S f Episcopie a Râmnicului, Noul Severin, aduce vii 
mulţămiri locuitorului Grigorie A . Consiantinescu din 
parohia Traian, Mehedinţi, fiindcă a dăruit 1600 de lei 
pentru împrejmuirea bisericii parohiale, iar alţi 1152 
de lei casă se cumpere 12 mineiepentru aceiaşi biserică*

Dumnezeu să-l încarce de toate dăruirile Sale!

Parohia bisericii Sf. Nicolae din Beidand, Tulcea, îş 
arată mulţămirea sa în faţa obştei tuturor creştinilor 
pentru fapta locuitorului Petre Const Titu, care a dăruii 
500 de lei pentru facerea porţilor cimitirului.

Dumnezeu să-l aibă în sfânta Sa pază!

Sf. Mitropolie a Moldovei şi Sucevei aduce vii mul
ţămiri, înaintea obştei tuturor creştinilor, credincioşilor 
mai jos însemnaţi din Parohia Văleni-Stânişoarai Su
ceava, care au ajutat la înzestrarea bisericii parohiale 
în felul arătat aici:

D-lui N. D. Leucă, care a dăruit un steag în preţ de 
600 de lei; d-lui N. Ilie Grigorescu, pentru o danie la 
fel; d-lui H. Panţâru. pentru o cruce preţuind 200 de 
lei; d-lui Grigore Buga pentru o cruce preţuind tot 
atât; d-nei Ecaterina N. Leucă, pentru o cruce pre
ţuind 600 de lei şi d-lui Dumitru Luncă} pentru o cruce 
mică de paradă, preţuind 150 de lei.

Dumnezeu să-i aibă pe toţi în Sf. Sa pază !

Protoieria judeţului Ilfov, circumscripţiunea 11 Bu- 
deşti, mulţămeşte călduros creştinilor mai jos însem
naţi, pentrucă au ajutat la înzestrarea bisericii paro
hiale din Căscioarele, Ilfov, precum arătăm aici:

D-nei Sarmiza C. AUmăneşteanu, fiindcă a dăruit 
material de îngrădire în preţ de 2000 de lei; d-lui Tu- 
dor Nicolae şi soţiei sale Cătălină, pentru dania unui 
epitaf în preţ de 1200 de lei; d-lui Nicolae Ene, din 
str. Labirint 27 Bucureşti, pentru că a dăruit un epi- 
trahil în preţ de 500 de lei; în sfârşit, întregii obşti a 
locuitorilor, pentru că au strâns 20.000 de lei pentru 
repararea bisericii şi pentru cumpărare de odăjdii şi
Sf. Vase.

Dumnezeu să le ţie în seamă inimoasa danie şi să-i 
răsplătească din darurile Sale cele bogatei
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zac

Pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor
— Chestiunea Penitenciarelor —

I

Introducere

în faţa acestei situaţii se iveşte acum ches-
Nici

tru asememea robiţi, dar nici măsurile penale ale 
Biserica noastră ortodoxă, la toate serviciile justiţiei lumeşti, nu suni de-ajuns pentru îndrep-

sale liturgice, repetă mereu a se ruga pentru tarea—pentru <mântuirea» sufletească—a atâtor
cei robiţi şi pentru mântuirea lor. Astăzi, această decăzuţi şi pentru a-i aduce la ogaşul de a res-
rugăciune din cuprinsul ectenilor— care însă îşi 
găseşte expresiune şi în multe alte rugăciuni sau 
molitfe rezervate preotului liturgisitor— a trecut 
în obişnuinţa mechanică rituală, fără să ne dăm 
seama cu toţii şi de activitatea sfântă, pe care 
a desfăşorat-o oare-cândva Biserica Ortodoxă, 
alăturea de rugăciunile sale pentru cei robiţi.

Pentru înţelegerea bună a lucrurilor, trebue 
să ni dăm seama, întâi de toate, cu întrebarea: 
*Cine erau acei < robiţi», în vremurile vechi ale 
Creştinismului, şi: Cine sunt *■ robiţii* de astăzi?

Fără îndoială, robiţii vremurilor primare ale 
Creştinismului erau creştinii, cari sufereau tem
niţă pentru credinţa lor, şi uneori chiar marti
riul.

Iată ce cetim într’c broşură de foarte mare 
actualitate '), în această privinţă : «în vechime 
grijea Biserica şi de acei creştini, cari pentru 
credinţa lor au căzut în temniţă. Pe aceştia li 
privia Biserica de aşişderea ca pauperi (săraci) 
şi îi cerceta şi le purta de grije. A griji de pe- 
nitenţiari era o datorie sfântă a fiecărui creştin. 
între faptele îndurării trupeşti aflăm indusă şi 
obligaţiunea de a cerceta pe cei din închisoare. 
Constituţiunile Apostolice provoacă, ca fiecare 
creştin să contribue pentru aceşti sfinţi aceeea 
ce e fiecărui cu putinţă». Constit. Apost. V,
1 şi 2.

Astăzi însă nu cei «sfinţi», suferitori pentru 
mărturisirea lui Hristos, ajung să fie întemni
ţaţi. Nu, — ci, cum bine ni-o spune acelaş autor, 
aceia cari din cauza lipsei de educaţie, din cauza 
■şurătăţii minţii ajung în aceea stare deplorabilă.

Prin urmare, «cei robiţi» de astăzi sunt, în 
genere, toţi acei creştini cari zac în robia 
păcatului, iar în special, aceia, pe cari justiţia 
iamească îi deţine în temniţe, din interese ale 
Societăţii, spre a li cere socoteală judecătorească 
pentru rătăcirile lor de ordin social.

pectâ ordinea socială şi de a deveni elemente 
folositoare binelui obştesc. Spre scopul acesta 
se mai cere şi altceva: Biserica să-şi revină la
misiunea sa de a purtă grijă de atari victime
ale păcatului ori ale relei educaţii şi, pe lângă 
rugăciunile sale pentru mântuirea lor, să caute a
pune în aplicare toate mijloacele practice pentru
îndreptarea lot. Alăturea de această revenire la 
misiunea de odinioară, va trebui ca şi Statul 
Român, care are exact aceleaşi interese comune 
cu Biserica noastră ortodoxă, să ofere Bisericii 
mijloacele morale şi mai ales materiale, pentrucă 
Biserica să se poată achita cu demnitate de 
această misiune socială—pastorală, pe care Sta
tul nu o poate înlocui numai prin singure mij
loacele penale.

Problema aceasta se resumă, aşa dar, în o 
operă spirituală — pastorală de «mântuire» su
fletească a celor decăzuţi, şi în alta socială de 
cea mai înaltă utilitate practică chiar şi pentru 
Stat.

Dacă Biserica şi Statul nu-şi vor da cu gră
bire mâna, pentru a începe în comun această 
acţiune salutară, răul va creşte; şi dacă ar fi, 
ca cei vinovaţi de fel şi fel de infracţii — cari 
devin tot mai dese în lumea destrăbălată de
astăzi— .

*) Dr. Nicu Cotlarciuc; Ocrotirea
1921. pag. 81.

—, temniţele nu vor mai ajunge să-i cu
prindă pe toţi aceia, pe cari organele justiţiei 
civile ar avea să-i cheme la răspunderea pentru 
faptele lor rele. Şi, prin urmare, răul va «pori 
în proporţii şi în intensitate.

Ce mă face să mă ocup de această chestiune ? 
m’ar putea întreba cineva. Răspund: o dato

rie morală de preot şi anumite experienţe, ce 
le-am tăcut.

în organizaţia «statutară» a Bisericii noastre, 
noi nu avem anumite prevederi cu privire la ac
tivitatea Bisericii de a purta cuvenita grijă de 
asemenea nenorociţi, cari au rămas pe din afară 
de îngrijirile pastorale- Pastorala.



sufleteşti ce mi-le-au prilejit acei nenorociţi, 
astăzi pot vorbi in chestiune nu numai din da
torie sufletească, ci şi în numele unor expe
rienţe făcute, cari mă determină, azi mai mult 
ca în trecut, să solicit o acţiune comună—a Bi
sericii şi Statului
mântuirea lor...».

«pentru cei robiţi şi pentru

altfel îşi are defectele sale, chiar şi când este 
vorba de păstorirea sufletească a parohienilor 
aflători în libertate personală deplină. Iar cu 
scotocirea vechilor tradiţii despre activitatea pas
torală şi în special de îngrijirea credincioşilor 
ajunşi prin spitale, azile de copii şi de bătrâni 
şi prin temniţe, oficialitatea «statutară» a Bise
ricii din mitropolia noastră nu a ajuns să-şi bată 
capul. N’avea nici oameni şi nici mijloace mate

riale , pe lângă lipsa de vreme şi înţelegere pen
tru asemenea probleme.

La eparhii, erau aceleaşi stări şi aceleaşi re
zultate, neluându-se măsuri, decât incidental, şi 
nu în mod sistematic, cu gândul de a organiza 

acest serviciu atât de necesar în ordinea spiri
tuală şi pentru ordinea din viaţa socială de Stat.

Deaceea, în Sinodul eparhial al Aradului din 
sesiunea anului 1922, făcusem o propunere în 
acest senz (Concluz. sinod. N. 28. pet. C) : să 
se caute numărul institutelor corecţionale-filan- 
tropice din eparhie, cifra credincioşilor noştri 
plasaţi prin asemenea institute, cărora — uneori
— li făcea serviciul mângâierii sufleteşti preoţi 
de ai altor confesiuni; să se iee măsuri pentru 
mâ'ngăierea şi instruirea religioasă lor potrivită; 
ca în centrele cu mai multe şi mai impozante 
instituţiuni de această natură să se sistemizeze 
posturi de preoţi; ca, mai departe, la institutele 
mai impozante — spitale şi penitenciare — să se 
aranjeze altare, la care să se poată ţinea şi sfânta 
liturghie.

Comisiunea organizatoare a Sinodului a propus 
primirea integrală a acestei propuneri, pentruca hiali Vasile Szombathy şi Nichifor B.aşcovici să
Sinodul însuşi, prin concluzul său Nr. 67, să provadă în cele sufleteşti pe robii d.:la comitat,
primească contrapropunerea unui deputat sino
dal, ca autoritatea diecezană «să continue de
mersurile» începute într’un singur caz concret 
cu privire la «provederea penitenciarului din

II

Cine şi ce a făcui până acum?

O întrebare, la care trebue să răspundem, 
înainte de ce am arăta: ce avem să facem în vii
tor «pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor...»

Spuneam, câ măsuri organice nu cunosc să se 
fi luat în chestiune, în mitropolia noastră arde
leană şi nici la eparhii, până acum. Tot astfel, 
nici cu privire la Bisericile româneşti, de peste 
Munţi, nu cunosc dispoziţiuni de această natură. 
Admit însă şi chiar m’aş bucura, dacă aş fi în 
rătăcire.

Ce s’a făcut din partea Bisericii, aşa dar, cred 
că se poate reduce la delegarea unor ori altor 
preoţi cu parohie, cari să provadă în cele sufle
teşti pe «robii» noştri atunci, când aceasta o 
cerea autoritatea politică, convinsă despre ne
putinţa sa de a înfrâna crimele şi păcatul nu
mai prin mijloace penale şi fără de ajutorul 
moral al Bisericii.

Sau, vor fi fost şi cazuri, ca de ex. la Arad, 
în anul 1839, când vicecomitele judeţului Arad 
cerea Episcopului să îndatoreze pe preoţii paro-

Arad cu preot».
Să nădăjduim, însă, că acţiunea aceasta res

trânsă, la cazul unui singur penitenciar din Arad, 
va fi lărgită oare-cândva, peste toate peniten
ciarele din eparhie, dar şi peste celelalte insti
tute menţionate în propunerea mea.

în sprijinul acţiunei pentru organizarea ser
viciului spiritual-pastoral al atâtor institute de 
caritate şi de penitenţă, trebue să chemăm acum

iar preoţii se declară că primesc să ie facă ser
vicii religioase liberi şi din bună voia lor....

Şi-aşa de demult ca şi astăzi, serviciul reli
gios — şi numai acesta! — la Arad şi aicea, 
unde va fi fost, s’a făcut numai incidental, prin 
persoane cu alte misiuni; dar nu prin preoţi 
cari să trăiască exclusiv pentru marea misiune 

duhovnicească, de a face din penitenciare, în 
mod sistematic, lăcaşuri de reculegerea sufle

tească a celor robiţi, spre tle a-i reda societăţii 
şi Bisericii pe penitenţi ca membri cu ade
vărat folositori.

în vremurile de mai apoi, după ce s’a reor-
întreaga opinie publică a Bisericii noastre, pre- ganizat statul sub raportul politic inclusive jus-
cum şi atenţia şi sprijinul efectiv al Statului.

Iată motivul, pentru care se scriu aceste rân
duri, mai ales dupăce, potrivit unui angajament

tiţiar, atât dincoaci cât şi dincolo de Carpaţi, 
Autoritatea de Stat a căutat să menajeze si 
viaţa sufletească a Penitenciarelor, în cadre e

fără salar şi în mod benevol—nu fie spus acest unor anumite Regulamente de serviciu ale ac
lucru spre laudă de sine, ci pentru cinstirea da
rului preoţesc,( ce-1 am şi nu vreau să-l nesoco
tesc— m’am oferit, încă de mai nainte de Sino
dul eparhial din 1922, să̂ fac ce pot pentru robii 
din penitenciarul Tribunalului Arad.

loraşi institute.
Socotesc a fi lucru folositor să le dăm publi

cităţii dispoziţiile de acest feliu, csri îmi sor.:
cunoscute, — din vechiul regat, cât şi din fosta 
stat ungar— , pentruca din ele să se vadă:

• J -  •

în chipul acesta, pe lângă anumite mulţămiri s’a lucrat şi, eventual, ce mai avem de făccr
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viitor pentru noua ţi buna organizare spirituală
a institutelor de corecţiune.

1. Regulamentul general pentru penitenciarele , 
centrale, din 24 Mai 1864, prevede Înzestrarea 
lor cu câte-an preot-duhovnic. Dispoziţiunile în 
această privinţă sunt următoarele:1)

Art. 185. Confesorul se va înţelege cu direc
torul pentru fixarea orelor de oficiu şi alte ser
vicii religioase.

Art. 186. După propunerea preotului, direc
torul denumeşte arestaţii, cari vor fi întrebuin
ţaţi eclesiarhi sau ca servitori ai capelei.

Art. 187. El va vizita spitalul, locurile de pe
deapsă disciplinară şi atelierele, ori de câte ori 
va găsi de cuviinţă.

Art. 188. El va fi înştiinţat de îndată ce un 
arestat se va găsi în primejdie de moarte şi va 
îngropa morţii cu toată orânduiala bisericească.

Art. 189. Afară de slujbele Duminecilor şi 
sărbătorilor, odată pe săptămână va face un cu
vânt moral şi religios tuturor condamnaţilor, 
având de scop sădirea de fapte bune sau deş
teptarea asîipra religiei creştine.

Art. 190. Funcţiunile preotului sunt cu totul 
spirituale; el se va ocupa deci numai de partea 
religioasă a închisorii, are în mână cel mai pu
ternic şi reactiv mijloc de îndreptare al suflete
lor perdute în întunerecul neştiinţei şi al răului. 
Spre a se putea orienta şi mai bine în misiu
nea sa, se va sârgui a căpăta cunoştinţă despre 
caracterul individului, observând u-1 în purtarea 
lui dinlăuntru şi luând lămurire din condice 
asupra antecedentelor lui.

Art. 191. Pentru aceasta este supus la înda
torirea, de a comunica prin un raport, la finitul 
fiecărei luni, observaţiunile sale asupra caracte
rului arestaţilor în genere şi asupra purtării ce 
păstrează ei vis-â-vis de Sfinţia sa, va însămna 
pe cei îndărătnici, precam şi viţiurile cele mai 
ascuţite; un asemenea raport va face şi la finele 
anului pentru întregul an, spre a fi comunicat 
direcţiunei generale.

2. Regulamentul general al Casei Centrale de 
corectitudine pentru minori, din 14 Mai 1874.

Art. 29. Funcţiunile preotului nu se mărgi
nesc numai în orele slujbei bisericeşti şi la da
toria de a asista pe bolnavi; pentrucă să poată 
urmări întinderea educaţiunilor minorilor, pen- 
truca să poată şi el, confidentele lor, trebuie 
să-i viziteze adesea şi să le adreseze mângâieri 
şi povăţuiri.

Art. 30. Preotul se conformează întru cât pri
veşte orele liturghiei şi altor servicii divine, pro
gramei directorului, aprobată de direcţiunea ge
nerală.

k) Ch. C. Costescu : Colecţiune de Legi, Regulamente, etc.
pag. 366.

Art. 31. Poliţia altarului îl priveşte numai pe 
el, poliţia celeilalte părţi a capelei este în atri
buţia directorului, institutorului şi a gardienilor.

Art. 32. Preotul va face cel puţin odată pe 
săptămână minorilor întrunii în capelă, mai ales 
Dumineca şi sărbătoarea, un curs de morală re
ligioasă prin predică, prin explicarea evangheliei 
şi citiri din viaţa sfinţilor.

Art. 33. Preotul judecă: care din minorii 
osândiţi sunt vrednici de a primi sf. cuminecătură 
şi cari nu. Pe cei ce sunt nevrednici, el îi spo
vedeşte şi-i împărtăşeşte odată pe an, în săp
tămâna Patimilor.

Pe ceice nu-i judecă de vrednici îi va pregăti, 
impunându-le moralitatea ce va socoti în putinţa 
tânărului de a putea suferi, fără ca sănătatea lui 
să se vatăme, şi duce la desăvârşită pocăinţă cu 
cuvântul şi cu povăţuirea.

Art. 34. Când va trebui să urmeze grijirea, 
preotul poate cere în timp de o săptămână să 
priveze pe copii dela muncă şi să-i adune pe 
lângă sine măcar de două ori pe zi; el poate 
cere încă vacanţe pentru ziua împărtăşaniei. Ase
menea va putea cere şi pentru cei cari urmează 
a-i împărtăşi pentru cea dintâie dată, cari până 
atunci s’aia judecat nevrednici; o asemenea îm
părtăşanie se poate face şi peste an, ori când 
preotul o va crede oportună şi când copilul o 
va cere.

Art. 35. Preotul asistă pe director la toate 
examenele mensuale ale şcolarilor; resultatul 
acestui examen îl notează în repertoriul prevăzut 
la art. 50.

Art. 36. Când directorul face lista de propu
nerile de graţiare, el va consulta pe preot ca şi 
pe instructor şi ia dela ei lămuriri asupra carac
terului şi purtării lor.

Art. 37. Alegerea cărţilor pentru biblioteca 
minorilor este de dreptul preotului, care respinge 
cărţile ce le crede imorale; însă directorul poate 
suspenda, până la deslegarea direcţiunei gene
rale, întrebuinţarea unei cărţi ce crede de a sa 
datorie de a nu o introduce în penitenciar.

Art. 38. Nici o altă carte decât cele admise 
pentru biblioteca stabilimentului nu poate fi dată 
unui minor, fără învoirea directorului şi a preotului.

Art. 39. Preţul cărţilor, hârtiei şi celorlalte 
trebuitoare pentru învăţătură sunt pe contul 
Statului.

Regulamentele ungureşti de odinioară încă îşi 
au dispoziţiile lor salutare. Nu am, momentan, 
la îndemână şi un regulament cu privire la de
ţinuţii minori. Deaceea mă restrâng numai la 
câteva normative privitoare la penitenţii adulţi, 
şi voiu reproduce dispoziţiunile de sub întrebare1).

■ ■  ■ ■ «  —

*). După Tokody 0: Egyhcizi (igyekre vonatkoz6... tflrvSnylk, 
kir 6s Kormânyrendeletek 6s bir<5sâgi d5ntv£nyek târa. Timi
şoara 1888 pag. 301 şi urmarea.
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3. Regulament («Instrucţiune») pentru duhov- dă mână de ajutor un gardian sau vr’un penitent
nicii penitenciarelor’).

penitenciarele
sunt oficianţi ai institutului şi de aceea, în ce 
priveşte ordirfea de casă, sunt subordonaţi direct 
directorului, iar indirect ministrului de justiţie, 
iar între olaltă stau în rang egal. In ce priveşte 
activitatea lor în ale religiunei, au de cenzură 
legile lor bisericeşţi, dar dacă ar primi dela 
superioritatea bisericească atari ordonaţiuni, cari 
ar sta măcar cât de cât în împotrivire cu dis- 
poziţiunile acestui Regulament, înnainte de a le este ca să-i cerceteze pe penitenţi, mai de multe ori

cu purtări bune.
§ 102. Întrucât localul este coiăspunzător, 

preoţii vor avea să ţină scurte servicii divine, 
în zilele de Dumineci şi sărbători, pentru bol
navii din infirmeria penitenciarului.

103. Instrucţiunea religioasă e dator să o 
primească fiecare penitent, dar şi duhovnicii sunt 
datori să o facă regulat în zilele şi la orele 
fixate.

104. Pe lângă aceasta, datoria duhovnicului

îndeplini, sunt datori să le comunice direcţiunei, iar 
în cazuri mai de importanţă, să le înnainteze pe 
calea direcţiunei, ministerului de justiţie.

97. Chemarea sublimă a duhovnicului peni
tenciarului priveşte îndreptarea religioasă şi mo-

pe săptămână, în ateliere, în infirmerie, iar pe
cei închişi din motive disciplinare să-i cerceteze 
zilnic şi să converseze cu ei în aşa fel, ca să-i 
îndrepte...

105. Duhovnicul are voie să citeze pe calea
rală a deţinuţilor. De aceea, pe lângă predicarea direcţiunei, înnaintea sa, în camera sa, pe peni-
cuvântului lui D-zeu şi împărtăşirea sfintelor taine, tenţii singuratici, spre a conversa cu ei asupra
duhovnicul are chemarea de a se ocupa şi de stării lor sufleteşti şi religioase, sau spre a le
întemniţaţii singuratici, spre a le cunoaşte starea împărtăşi vr’o întâmplare cu efect bun pentru
sufletească, pentrucă, prin o instrucţiune indivi- îndreptarea lor: — dealtmintrea duhovnicii sunt

^  .  a  « A  « a  _  a  A  a  a  ^

duală potrivită, să-i determine a se îndrepta. datori să-i primească şi pe aceia, cari se anunţă
98. Duhovnicii primesc, pe un tiiţip deter- de bună voie; — dacă însă se conving, că unii

ori alţii îi duc în rătăcire cu jalbe neînte-minat de cătră direcţiune, cbpii de pe sentinţe şi 
dosarele privitoare la penitenţii de confesiunea 
lor, pentrucă să le studieze şi să-şi facă însemnări 
scurte. Făcându-se aceasta, duhovnicul citează 
înnaintea sa pe penitent, ca să înceapă imediat
instrucţiunea şi povăţuirea lui.

In această privinţă, duhovnicul trebue să tindă 
într’acolo, ca pe. penitent sâ-1 pornească pe calea 
bună şi să-i câştige încrederea; în cele pe mai 
departe să fie cu deosebită luare-aminte la dis
poziţia sufletească a penitentului, la motivele că
derii sale şi întreaga lui stare sufletească, şi 
peste tot să recurgă la toate acele mijloace, cari 
pot să-l influenţeze mai mult.

99. Duhovnicul să fie cu cea mai mare bă-
%

gare de seamă la efectul instrucţiunei fiecărui 
penitent, şi amăsurat rezultatului bun sau rău

meiate sau cu minciuni, ori vor să converseze 
pentru a eVita lucrul, pe unii ca aceştia îi poate 
opri dela s'me pe un timp anumit:

106. Duhovnicul să nu-şi întrebuinţeze influ
enţa niciodată spre a câştiga penitenţilor 
voruri.

107. Spovedirea şi cuminecarea (împărtă
şania) se tac la Crăciun, la Paşti şi la Rusalii. 
La aceste nimeni nu are să fie constrâns: ace
lora însă, cari de bună voie se anunţă pentru 
acestea, direcţiunea are să li îngădue vremea 
trebuincioasă.

§ 108. Deoarece mângâierea celor bolnavi şi 
respective împărtăşirea muribunzilor cu sfintele 
Taine sunt cea mai de seamă datorie preoţească, 
la dorinţa bolnavului preotul e dator să le îm-

să continue sau să-şi schimbe procedura faţă cu plinească aceste ziua şi noaptea la oricare ceas. 
acela. cu toată promptitudinea.

109. In cazul când »n penitent muribund§ 100. Duhovnicii ţin, pentru credincioşii lor, 
în fiecare Duminecă şi sărbătoare, înainte şi după 
ameazi, tot astfel şi în zilele de Joi, serviciu 
divin şi dau cuvinte de învăţătură, în localul des
tinat pentru acest scop.

La serviciul divin, penitenţii înşişi cântă obiş
nuitele cântări bisericeşti, şi spre scopul acesta 
au să fie întruniţi de cătră institutorul (în
văţătorul) penitenciarului. Direcţiunea are a se 
îngriji, ca fiecare penitent să participe la ser
viciul divin al bisericii sale.

101. La liturghia catolicilor şi a ortodocşilor

1). Extras din Regulamentul de casă şi de serviciu, dat pentru 
penitenciarele regnicolare şi pentru personalul de serviciu al
acelora, in 10 Iulie 1869.

ori greu bolnav, face preotului oarecari desco
periri despre vro crimă sau infracţiune, să-şi 
deie silinţa a-1 capacita să-şi facă descoperirea 
cu deamănuntul şi descoperind şi dovezile, în
aintea alor doi funcţionari ai institulului, şi ca si 
permită a se cuprinde acelea în proces-verbal- 
Dacă însă penitentul nu se învoeşte la aceasta, 
dar e gata să facă o depoziţiune în scris ca se 
poată fi utilizată după moartea sa, aceasta se 
poate face în chipul următor:

Penitentul îşi scrie şi subscrie însuşi, cu mâna 
proprie, mărturisirea, preotul însă să 1 facă atent, 
ca faptul însuşi să-l descrie dimpreună cu toate
împrejurările, dovezile lui. Hârtia astfel
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trebuie pus^ în plic sigilat, pe care să se scrie: 
<Depoziţiunea — fasiunea — fâcutâ de penitentul 
N. N. în ziua de... a lunei din anul.... pentru cazul 
morţii salo.

Acest Act îl păstrează preotul la sine, până 
la moartea penitentului. Dacă însă penitentul se 
scoală din boală şi ar dori să nimicească aceea 
depoziţiune, preotul e dator s’o facă aceasta în 
faţa aceluia.

Dacă penitentul moare, depoziţiunea are să fie 
înnaintată, pe calea direcţiunei, la ministerul de 
justiţie."

110. Dacă un penitent moare, preotul îl 
îngroapă după ritual, petrecându-1 până la groapă.

111. (Prescurtat:) In lipsă de preot al cu- 
tărei confesiune, preotul de cealalaltă confesiune
poate îngriji de penitenţi şi să-i îngroape, dar 
nu să-i şi cuminece.

112 (Prescurtat:) se interzice proselitismul.
113. Duhovnicul să fie cu deosebită luare 

aminte la penitenţi când se eliberează din institut : 
să caute a li afla intenţiunile cum cred să-şi 
poată asigura existenţa şi să scape de primejdia 
recidivării. Potrivit împărtăşirilor ce i-se fac, du
hovnicul să li servească cu sfaturi şi îndrumări 
potrivite priceperii şi stării acelora.

114. Fiecare duhovnic este dator să raporteze 
detailat, la finea anului, pe baza însemnărilor 
sale de peste an, despre rezultatul activităţii sale 
şi să cuprindă în raport starea institutului şi 
observaţiuniie sale, sincer şi fără nici o rezervă. 
La gătirea acestui raport se va călăuzi de ur
mătoarele puncte de orientare:

Despre serviciul divin în genere, în Dumineci 
şi sărbători, în biserică şi în infirmerie; despre
rezultatele obţinute prin explicarea sf. scripturi 
şi a evangheliei în genere, sau în unele cazuri 
singuratice; despre pedecile ce stau în cale din 
pricina oarecăror împrejurări ale institutului ori
din partea penitenţilor; în sfârşit, despre felul 
de participare a penitenţilor la serviciul divin.

Mai departe: sunt de a se aminti: temele 
scoase din istoria biblică şi din catehism; pro
gresul făcut în aceste, pedecile acestuia şi pro
punerile duhovnicului cu privire la înlăturarea
acelora.

Mai sunt de a se aminti şi cauzele, din cari 
a sporit ori a căzut numărul acelora cari au 
primit sf. cuminecătură.

Raportul are să pună deosebit gând pe expe
rienţele câştigate în privinţa îmbunătăţirii mora
vurilor penitenţilor şi mai ales, în primul loc, cu 
privire la timpul de mai nainte de săvârşirea de
lictului; să înfăţişeze cauzele delictelor: d. ex. 
starea de beţie, viaţă familiară tulburată, creş
terea neglijată, prejudiţiu, reducţiune, mizerie şi 
influenţa altor pricini asupra delicvenţilor.

In locul al doilea, duhovnicul să arate în ra

portul său starea religioasă şi morală a peni
tenţilor la intrarea în institut.

In locul al treilea: să arate raporturile familiare 
ale deţinuţilor cu cei de acasă: trimisu-li-au ceva 
ajutoare ? făcut-au ceva paşi pentru a împăca pe 
părinţii şi rudele lor şi cu ce rezultat ? adoptat-au, 
prin căsătorie ulterioară, copiii născuţi de mai 
nainte de căsătorie? desfăcutu-s’au căsătorii din 
partea soţilor de căsătorie ai penitenţilor?

In afară de acestea, mai sunt de a se aminti 
experienţele făcute cu penitenţii închişi din motive 
de disciplină casnică a institutului.

Raportul sau rapoartele de acest cuprins sunt 
de a se încheia în decurs de 6 săptămâni dela 
încheierea anului şi de a se da direcţiunei, pentru 
înaintare la ministeriul de justiţie.

4). Ordonanţa ministeriului ungar de justiţie
Nr. 696 din 18 Febr. 1874, are următoarele 
măsuri:

33. In fiecare dormitor ttebue să fie câte un 
exemplar, sau două, din Noul 7estament, Istoria 
biblică, carte de rugăciuni şi carte de cântări.

§ 39. Fiecare închisoare sau temniţă, mai ales 
dacă e mai împoporată, trebue să fie înzestrată 
cu o bibliotecă proprie, pentru trebuinţele deţi
nuţilor şi robilor, care să cuprindă: a) cărţi re
ligioase; b) cărţi poporale cu tendenţă de a no- 
bilita moravurile şi să distragă intr’un mod efi- 
cător; c) cărţi de economie şi din ramul indus
triei ; d) în fine: cărţi de şcoală, — în limbile po
trivite pentru dânşii.

41. întrucât este posibil, deţinuţii judecaţi 
au să fie împărtăşiţi de cătră duhovnici, după 
confesiuni, în dumineci şi sărbători, de serviciu 
divin şi instrucţiune religioasă morală.

§ 42. Sub aurata deţinerii, trecerile dela o 
confesiune la alta sunt interzise.

§ 136. Fiecare deţinut este dator, ca vizitele 
şi binevoitoarele sfaturi rtligioase-morale şi de 
oricare alt bun folos, date de duhovnici, să le 
primească cu prevenire, supunere şi cu atenţiune 
cuvenită.

§ 159. in zilele de sărbători, cari nu sunt 
deobşte, ci-s obligătoare numai pentru una sau 
altă confesiune, munca (lucrul) se continuă ca în 
oricare zi de lucru; cu toate acestea, pentru cei 
ai respectivei confesiuni în acea zi se poate 
ţinea serviciu divin. Deţinuţii mozaici, la cerere 
proprie, sunt a se dispenza de lucru în zilele de 
sâmbăta şi la sărbătorile lor cele mai mari; din 
contră, în zile de Dumineci şi de sărbători ge
nerale ale creştinilor, pot isprăvi lucru in linişte, 
întrucât prin aceasta nu se tulbură ordinea de 
casă.

§ 207. Duhovnicii îşi primesc această misiune, 
la propunerea procuraturei, din partea Prim-pro- 
curorului, care li dă şi instrucţiile necesare. Tot 
astfel se angajază şi institutorii (învăţătorii).
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Dispoziţiuni similare se cuprind şi in «Instruc
ţiunea* (ordonaţa) No. 2106. dd. 9. aug. 1880 
a minist. ung. de justiţie.

Am înfăţişat, în cele de până aci, dispoziţiunile 
în vigoare dincoaci şi dincolo de Carpaţi, ale 
Autorităţii de stat cu privire la purtarea de grije 
sufletească a penitenţilor noştri.

Din aceste dispoziţii se desface un întreg — 
larg şi frumos — program de activitate biseri
cească, în cadrele fixate de organele politice. 
Şi n’am avea, acum şi pentru viitor, altceva de 
făcut, decât ca aceste cadre să se complecteze pe 
înţelesul nevoilor sufleteşti pe cari B iserica — 
înţeleg'. Autoritatea Ei — să le fixeze şi să le 
ceară o satisfacere sistematică, măcar pe viitor, 
dacă până aci, cel puţin noi cei de dincoaci de 
Munţi, n’am avut nici libertatea de acţiune şi 
nici mijloacele materiale necesare.

Cum contemplăm acest lucru, se va vedea din 
cele următoare. Dar mai nainte de toate voiu 
face câteva observaţii despre experienţele mele 
de zece luni.

III.

La Penitenciarul Tribunalului Arad

După îmbolnăvirea preotului, în vârstă înain
tată, de altfel, care fusese angajat transitoric la 
Penitenciarul din chestiune şi mai ales după ce 
nici Statul nu plătea regulat onorarul preotului 
dela penitenciar — penitenţii rămăseseră fără 
îngrijire sufletească, pe o vreme.

Vener. Consistor cerea pentru preotul peni
tenciarului o remuneraţie mai potrivită şi achi
tarea ei regulată.

Până la îndeplinirea acestor condiţiuni, Tribu
nalului i-se punea în vedere, că nu se poate 
da preot.

In pragul sărbătorilor sfintei învieri din 1922 
nu se găsea, deci, cine să meargă la acei ne
norociţi, spre a li da mângâieri creştineşti şi să-i 
împărtăşească, pe ceice o vor, cu ss. Taine. Am 
mers atunci să li fac acest lucru.

Felul cum am fost primit de ei; bucuria şi 
lacrimile lor — m’au legat de ei, până ca astăzi 
şi până îmi va prisosi timpul disponibil. De atunci 
în curs de zece luni, am făcut pentru ei ce mi-a 
stat în puteri: serviciul utreniei cu explicarea 
sf. evanghelii a zilei; căci pentru ceva mai mult 
adecă pentru sf. liturghie, capela penitenciarului 
ortodox nu e ajustată (ca d. ex. capela latină 
din acelaş penitenciar).

La sărbătorile Naşterii Domnului din an. tr. 
i-am spovedit şi cuminecat, pentru a doua oră. 
Şi am avut prilejul să constat, că 50°/o din ei
de bună voia lor s’au apropriat de scaunul măr
turisirii. Când oare, vom ajunge ca jumătate de

adulţii din lumea noastră care se bucură — afară 
de penitenciare— de- largul libertăţii, să se apropie 
de cele sfinte ale Religiei şi ale Neamului nostru?

Am avut prilejul să constat la cele două măr
turisiri ale lor, la unii din aceştia, cea mai pro
fund simţită căinţă, exprimată prin lacrimi şi 
frământări sufleteşti, cari nu odată le suprima 
până şi graiul. Şi mi-am zis:

Intre aceste «lăpădături» ale societăţii, care 
n’are pentru ei un mijloc mai bun decât să-i 
înfunde prin puşcării, se găsesc multe suflete ac
cesibile pentru o radicală îndreptare, dacă ar fi 
cine să le poarte sistematic grija unei reculegeri 
sufleteşti. Mai mult chiar: Menajaţi aceştia prin 
mijloace pastorale potrivite după întoarcerea la 
căminurile lor, ar putea face cele mai folositoare 
servicii pentru moralizarea celor de prin parohii. 
Dar, cine se mai gândeşte la noi, la d’astea ?

Serviciul divin aveam să-l fac aproape singur. 
D’abia aveam unul sau doi, la început, între pe
nitenţi cari să ştie cta răspunsurile liturgice la 
utrenie. I-am încurajat să cânte toţi, după ve
chia pildă a creştinilor de demult. Iar astăzi 
capela răsună de cântarea lor, în care au făcut 
progrese neaşteptate.

Am putut să-i introduc, numai la prilejul utre- 
nilor, să cânte ei înşişi anumite cântări liturgice 
(Polieleul, soborul îngeresc etc.), pe cari le exe
cută ei singuri.

Am pus pe unii şi alţii, chiar şi pe o femeie, să 
facă unele citiri, ca de ex Psalm. 50, ş. a., spre 
a lua cât mai mulţi parte activă la cultul pu
blic dumnezeiesc. — Văzând rezultatele, mi-am 

zis: Nu ar fi prea mare lucru şi greu, ca şi pe 
la bisericile noastre să se introducă din nou cântarea 
de către întreaga obştea credincioşilor şi de a face 
ca credincioşii noştri să iee parte activă la cult.

Atâtea şi alte porniri bune, şi atât de utili
zabile, pe cari le observam la nişte oameni 
osândiţi sub raportul social, m’au făcut să în
ţeleg şi mai mult absoluta necesitate morală a 
purtării unei griji sufleteşti pentru ei şi să fac 
ce atârnă de modestele mele puteri şi mijloace.

De pildă: Cu ajutorul unei colecte, pe care 
a iniţiat-o P. O. Părinte protopop Tr. Văţian 
în catedrala din Arad, li-am procurat o seamă 
de broşuri religioase şi cărţi de rugăciuni, pe 
cari le-am distribuit între ei, iar alt le le-am în
corporat la biblioteca existentă de mai înainte 
a Penitenciarului.

Mai ales Cărţile de rugăciuni, conţinând ele s* 
cântări bisericeşti, cari se cântau după cărticelele 
lor şi îndrumându-le mereu atenţia la pagineîe 
cu cântările respective, mi-au fost cel mai bus 
tovarăş, de a li lega atenţiunea şi de a i face 
să participe activ, pe cât se poate, la cult.

In chipul acesta am ajuns, ca la serviciile d:a 
capela noastră să participe şi unii de alte coî>-
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fesiuni, cari ştiu româneşte şi — anul — chiar 
cântă împreună cu credincioşii noştri, pentru care 
lucru l-am cercetat, mulţumindu-i pentru buna 
pildă ce o dâ penitenţilor noştri.

Intr’o vreme mi-se adusese la cunoştinţă o 
stare de spirit încordată, a penitenţilor şi chiar 
cazuri de evadare. M’am prezentat atunci d-lui 
Prim-procurcr Meculescu, spre a veni în ajutor 
cu ceeace îmi stă în putere. Şi ne-am înţeles ca: 
spre a pătrunde la sufletul penitenţilor, prin 
mijloace morale şi în mod mai efectiv decât prin 
mijloacele poliţiale ale disciplinei casnice din in
stitut, să-i fac propuneri în consecinţă.

I-am propus să-mi deie voie să pun, pe o 
vreme măcar, la dispoziţia penitenţilor două foi 
poporale („Lumina Satelor“ dela Sibiu şi „Fă
clia1 ‘ dela Caransebeş), scrise în senz creştinesc 
şi românesc. Prin mijlocirea acestor două gazete 
cari li s’au dat cu espresa condiţie a unei pur
tări cât mai bune şi de a se controla reciproc 
şi punându).i-se în vedere şi alte îmbunătăţiri 
morale de acest fel, penitenţilor li s’a dat posibi
litatea unei ocupaţiuni sufleteşti cu lucruri mai 
apropiate de interesul vieţii zilnice. Rezultatele ? 
Nu au întârziat. Au încetat disordinele de mai 
înainte, iar unii penitenţi şi-au exprimat dorinţa 
chiar să poată abona aceste două gazete bune 
pentru popor.

Mi-am zis atunci: Oamenii aceştia au cea mai 
mare trebuinţă pentru teculegetaa lor sufletească, 
de darurile lu i Dumnezeu., ce se coboară prin 
puterea tainică a sâvârşirei sfintei liturghii; de 
cultivarea rugăciunii din partea lor; de mijloace 

culturale edificatoare în senz religios şi de încu

rajarea lot din partea celor din lumea slobodă, 
de afară.

Am cerut, deci, P. Sf. Sale Domnului episcop 
diecezan voie de a li putea face sf. liturghie în 
condiţiile încuviinţate pentru preoţii campestrii.

Şi încuviinţarea, sperez, nu va întârzia mult 
şi până să avem mijloacele — puse de altfel 
în proect, din partea unor factori locali şi chiar 
şi din a Onor Minister de culte — pentru aran
jarea în deplină ordine a capelei noastre.

Din partea societăţii noastre din Arad încă 
am avut un semn de ataşare sufletească la 
această acţiune. Doamnele Române de aci, în 
frunte cu doamna Adriana Dr. Ispravnic şi în 
înţelegere cu d. Prim-procuror, li-au făcut peni
tenţilor, în ajunul Crăciunului, o zi de mare bu
curie sufletească. Li s’au împărţit penitenţilor, 
fără deosebire de religie şi naţionalitaţe, frumoase 
daruri în alimente. S’au distribuit câteva cărţi 
de rugăciuni şi alte lecturi religioase şi naţio
nale, în afară de cărţile destinate pentru sporirea 
bibl’otecii Penitenciarului.

La acest ~ct de filantropie— pentru care nu ştiu 
cum să mulţumesc altfel, mai ales după ce ga-
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zetele locale n’au luat cunoştinţă de acest lucru, — 
au asistat, pe lângă reprezentanţii Tribunalului 
şi funcţionarii Penitenciarului, încă şi reprezen
tanţi de ai autorităţilor locale şi familii din oraş.

Prin cuvântări ţinute cu acest prilej li-s’a dat 
penitenţilor a înţelege: că nu sunt părăsiţi şi 
uitaţi de societatea din afară şi că societatea 
contează la îndreptarea lor, spre a se face folo
sitori după ieşirea din legăturile Penitenciarului. 
Penitenţii au răspuns, cu cântări vizate şi cu 
cuvinte de bună făgăduinţă, improvizate dar cu 
atât mai simţite.

Atunci mi-am zis în gândul meu : şi societatea 
însăşi are trebuinţă de îndreptarea atâtor ne
norociţi: prin urmare o datorie să sprijinească, 
prin toate mijloacele morale şi materiale, acţiunea 
care trebue organizată cât mai de grabă din 
partea Bisericii şi a Statului, pentru salvarea 
morală a altor ,,perduţi“ ai societăţii, cari — ca 
fiul rătăcit din sf. Evanghelie — cu înlesnire se 
pot „afla“ (converti) spre binele vieţii noastre 
obşteşti

Şi am mai experiat un lucru. Intre penitenţi, 
poate tocmai cei rnai mulţi, sunt ceice nu au 
avut fericirea să ştie ceti şi scrie de fel, sau 
numai de tot insuficient.

Participarea activă a acestora la bunătăţile 
spirituale ale cultului religios şi înfruptarea din 
lumina de carte, li sunt cu neputinţă.

Acestor analfabeţi, temniţa li este de două 

ori temniţă, odată că şi-au pierdut libertatea per
sonală, în locul al doilea pentrucă temniţa nu 
contribue cu aproape nimic la îmbuntăţirea lor 
morală, decât numai înfiltrându-le teama unei 
perderi din nou a libertăţii personale, în caz de 
recidivare. Frica aceasta însă, nu e nici factor 
moral şi nici educativ.

Li trebue deci o instrucţie, care s’ar putea 
face cu concursul unui institutor {învăţător) pre
văzut în Regulamentele ungureşti, dar care, în 
trecut era cum era, dar azi nu există la Peni
tenciarul din Arad. Când acela ar exista, ar fi 
de bun folos la instruirea analfabeţilor, în vre-o 
două-trei ore la săptămână, în care — cu cei 
cunoscători de carte — s’ar putea face şi exer
ciţii de cântare bisericească. Un atare institutor 
ar da mână de ajutor şi la săvârşirea cultului 
divin, mai ales că uneori lipsiau şi lipsesc pe
nitenţii cari să poată face aceasta îndemânare 
preotului. Dar rolul lui de căpetenie ar fi cul

tural,, ca acelor orbi sufleteşte sub raportul cărţii 
să le deie vederea, pentru a se putea ajuta şi ei 
pe mai departe cu ajutorul cărţii.

Organele statului încă ar trebui să înţeleagă
că, inactivarea grabnică a postului de insti

tutor la fiecare penitenciar — pe lângă că n’ar 
însemna o împovărare prea mare — ar aduce 
ţării foloase morale şi sociale mult mai mari,
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decât ce ar fi cheltuielile cu dotarea institutorilor.
Şi de altfel, viaţa temniţelor noastre trebue 

sâ fie zidită în viitor pe spiritul şi acţiunea re
ligioasă, culturală, salvatoare încă şi din acel motiv 
că, Statul are si va avea mult mai puţine mij
loace materiale pentru lărgirea temniţelor, cari în 
mod fatal ar urma să trebuiască a fi lărgite — 
dacă nu chiar sporite — în cazul că ar trebui 
să cuprindă pe toţi făcatorii-de-rele, pe care 
justiţia îi cheamă la răspundere înaintea legilor.

Cum astăzi stăm, însă, că, uneori din lipsă 
de local sau şi din alte motive, se pun în li
bertate, provizor, şi delicvenţi, cărora — anal
fabeţi fiind — li s’ar face şi lor înşişi un mai 
bun serviciu reţinându-se la instrucţiune în Pe
nitenciare— nu e lucrul cel mai salutar. Nu, mai 
ales pentrucă, revenind ei în satele lor, acolo 
nu-i aşteaptă o specială îngrijire sufletească, în
urma măsurilor defectuoase ale păstoririi sufleteşti.

Studiul şi practica pastorală, mai desvoltate la 
alte neamuri decât la noi, au măsuri şi pentru 
asemenea necesităţi şi ar trebui, ca şi noi să ne 
gândim şi la umplerea golurilor de această mă
sură şi, mai ales, cum să se facă oarecare legă
tură între îngrijirea sufletească din Penitenciare 
şi între păstorirea dela sate.

Ideia nu e nouă şi nici nu e a mea.
Iată, de pildă, ce putem ceti într’o foarte fo

lositoare broşură despre ocrotirile sociale, de 
cari se preocupă într’o formă anumită şi însăşi 
Statul nostru.

«Privirile păstorului sufletesc din parohie au 
să fie îndeosebi aţintite asupra penitenţilor di- 
mişi.

«In privinţa aceasta, trebue mai întâi o în
ţelegere între preotul penitenţiarului şi între 
păstorul sufletesc local, un lucru care, durere, nu 
se practică la noi. Preotul penitenţierilor ar trebui 
să deie fiecărui penitenţier dimis un bilet de 
dimitere, făcând atent pe preotul local asupra 
calităţilor bune şi rele ale penitenţierului dimis.

«Parohul local are iarăşi obligamentul, ca să 
grijască ca cel reîntors din temniţă să fie imediat 
sprijinit în mod material. Cei reîntorşi din tem
niţă se află de regulă în cea mai mare nevoie 
materială. Deci dacă e necesar, trebue a da 
acestor nenorociţi şi ajutoare băneşti până vor 
fi în stare a-şi agonisi ceva; apoi trebue imediat 
să le mijlocim un lucru, pentru ca nu cumva din 
cauza nevoei să se poticnească din nou.

«In modul acesta trebue preotul să se îngri- 
jască şi de cei întemniţaţi şi apoi de ceice au 
scăpat din cătuşile temniţei, ca să nu cadă în 
cătuşile păcatului»1).

Stat şi Biserică, de opotrivă, au aşa dar în
alte datorii de împlinit pentru salvarea morală

a atâtor existenţe ajunse în primejdie. Statul să 
deie mijloacele materiale, iar Biserica — mij
loacele morale trebuitoare pentru mântuirea « celor » 
robiţi şi pentru a-i reda societăţii în cele mai 
bune condiţii posibile de îndreptare.

Aceste observări şi obiecţiuni ce le-am făcut, 
nu se pot încheia mai potrivit, decât adăogând, 
că Biserica a avut, pentru cei robiţi, pururea, 
o deosebită dragoste şi purtare de grijă. Ea 
n’a uitat de dânşii mai ales la marile sărbători, 
intervenind stăruitor la Stat pentru a-i da tot 
ajutorul necesar').

în vremurile de demult de pildă, când creş
tinii erau aruncaţi în temniţele păgânilor pentru 
credinţa lor, creştinii de odinioară se furişau, 
în primejdii şi cu mari jertfe băneşti, prin tem
niţe spre a-i mângăia pe atari robiţi şi să le 
sărute cu evlavie lanţurile. Preoţii înşişi se stre- 
corau la fel prin temniţe, spre a duce acolo 
celor întemniţaţi mângâierile religiunei şi de a 
li face sf. liturghie. In lipsă de altar în regulă, 
un presviter, Lucian, a făcut altar din însuşi 
peptul său. Iar despre un alt preot ni-se spune 
că, la un asemenea prilej, a săvârşit sf. litur
ghie—în lipsă de altar— pe palmele diaconilor, 
pe cari îi dusese cu sine pe furiş în o atare 
temniţă.')

Astăzi însă, când Creştinii noştri sufăr tem
niţă, nu pentru credinţa lor ci pentru rătăcirile 
lor şi— în parte,— şi pentru omisiunile educato
rilor de până aci, Biserica, ajunsă acum la li
bertatea politică, trebue să se gândească la toate
mijloacele pentru a frânge cătuşele păcatu
lui de pe sufletele celor robiţi de azi. Iar Statul 
are o datorie socială înaltă, de a înlesni Bise
ricii opera aceasta de caritate, pe care trebue 
s’o înfăptuiască în viaţa Penitenciarelor noastre.

IV

Ce esie de făcui ?

în celece urmează, voiu căuta să concretizez 
măsurile de luat, din partea Bisericii şi a Sta
tului, în desăvârşit acord, pentru organizarea 
nouă a vieţii religioase şi cultuiale din Peniten
ciarele noastre.

1) Din dispoziţiile Regulamentelor arătate mai 
sus şi cu întregirile pe cari eventual le-ar pro
pune Autoritatea Bisericească centrală sau ar 
avea de a le adăoga Ministeriul de Justiţie în 
acord cu Biserica, să se întocmească un Regu
lament unic, pentru toate Penitenciarele din ţara 
întreagă, cu tendinţa de a spori mijloacele de 
educaţie religioaşă-morală, culturală si socială.

2) Penitenciarele noastre încă (nu numai cele 
latine) să fie înzestrate cu altare proprii, în de-

1 Dr. N. Cotlarciuc: Ocrotirea socială şi Biserica, pag. 61—2
]) I. Schiich: Pastoral theologie (ediţ,VI). Linz. 1882, pag. 9£3 
*)< Fr. H. KrUll; Christliche Altertumskunde. I. pag. 280—L
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plină ordine canonică■ liturgică, fi cu preoţi stabili, 
aplicaţi de Biserică cu consentimentul Statului 
şi retribuiţi de Stat, în mod cuviincios şi la 
vreme—, cari să poată trăi numai pentru fru
moasa misiune educativă ce li s’ar încredinţa, 
deoarece terenul este larg şi mănos în caz lu
crare în de ajuns.

3) Păstorirea sufletească a penitenţilor să fie 
contemplată nu numai în cadrele indicate mai 
pe larg în Regulamentul unguresc, ci şi în felul, 
ca să se stabilească o legătură — aceea, despre 
care vorbeam, citându-1 pe părintele prof. univ. 
Dr. N. Cotlarciuc — între duhovnicii penitencia
relor şi între parohii locali, şi introducerea, pen
tru penitenţi, a unui bilet de dimitere şi o me
najare pastorală, acasă, a dimişilor.

De sine înţeles, şi preoţii din parohii încă ar 
trebui să primească înştiinţări oficioase — deo
dată cu biletul de dimitere — din partea peni
tenciarului ; iar autoritatea bisericească ar trebui 
să deie parohilor ordine şi instrucţiuni speciale 
cu privire la îngrijirea sufletească a atăror di- 
mişi, spre a-i feri de recidivare şi a-i încuraja 
mereu spre bine.

5. Să se prevadă înfiinţarea — unde nu ar 
exista—sau cel puţin sporirea naţională a biblio
tecilor pentru penitenciare, nu numai din dona- 
ţiuni întâmplătoare de cărţi, ci şi prin îngrijirea 
sistematică de cărţi, cu o specială tendenţă edu
cativă pentru penitenţi. Duhovnicii penitencia
relor ar putea,—când îi vom avea,—să gătească, 
cu vremea, ei înşişi chiar, bune lucrări de acest 
feliu, cari să fie de folos şi pentru alţi cetitori 
dela sate.

6. Aş mai crede de lucru folositor, pe lângă 
acestea, să se organizeze un regim unitar, pen
tru îndrumarea din partea bisericească a păsto- 
rirei sufleteşti pentru penitenciarele din întreaga 
ţară. Şi anume cam aşa:

m cele duhovniceşti şi pastorale, duhovnicii 
Penitenciarelor să aibă în fruntea lor un inspec
tor general bisericesc, care—sub călăuzirea Sfân
tului Sinod — să controleze şi îndrume activita
tea duhovnicilor, chiar şi inspecţionând institu
tele corecţionale, la anumite intervale, despre 
ce să se raporteze superiorităţii bisericeşti, ce-

rându-i îndrumări şi autorizaţii pe mai departe.
Penitenciarele noastre—vorbesc numai despre 

cele din Ardeal, deoarece pe celelalte din alte 
părţi nu le cunosc—nu au putut fi adjustate cu 
capele in deplină ordine canonică-liturgică. Să se 
înzestreze dar penitenciarele noastre cu capele 
ortodoxe, provăzute cu toate utenziliile liturgice 
de trebuinţă. Şi deoarece nu toate cheltuielile 
atăror institute se cuvine să fie puse în sarcina 
Statului, va trebui să se apeleze la sentimentul 
de caritate publică şi chiar la Judeţele însăşi 
cari să fie datoare a contribui, din buget pro
priu, atât la creiarea aranjamentelor de capelă, 
cât şi la dotarea potrivită a duhovnicului şi a 
institutorului (învăţătorului) Penitenciarului.

Am scris toate acestea, pentru organul Sfân
tului Sinod, îndemnat fiind de conştiinţa mea 
de preot şi crezând că pe această cale va putea 
fi pusă chestia în cel mai potrivit ogaş de în
făptuire. Am scris cum am avut răgaz ; alţii pot 
îndrepta şi întregi spusele mele.

De încheiere repet a da expresiune convin
gerii mele intime, că nu e de-ajuns numai să ne 
rugăm pentru cei robiţi fi pentru mântuirea lor, 
ci trebue, mai ales, alăturea de rugăciuni şi de 
ajutorul lui Dumnezeu, şi o acţiune sistematică fi
bine organizată. O cere aceasta Dumnezeu însuşi; 
ea e preconizată în învăţătura şi în tradiţia Bise
ricii noastre vechi; dar o reclamă şi arzătoare 
interese superioare, bisericeşti şi de Stat. Ca
drele înseşi sunt date în tradiţia Bisericii fi 
în Regulamentele Statului, şi nu mai rămâne de
cât ca aceste cadre să fie umplute cu activita
tea socială a Bisericii şi Statului şi chiar şi a 
societăţii noastre.

Şi îmi place să cred, că atât dincoaci de 
Munţi, cât şi factorii bisericeşti (Sf. Sinod şi Con- 
sistoriul superior bisericesc) dimpreună cu fac
torii politici ai ţării, vor şti găsi chipul în care 
să se identifice cu o bună şi norocoasă soluţio
nare a acestei probleme.

«Pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor»—
<vremea este să facem Domnului!-».

Dr. GH. CIUHANDU 
Asesor consistorial

Arad.
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Individul şi comunitatea în lumina creştinismului.
Problema raporturilor între individ şi comu

nitate în mod teoretic a pus-o în relief filosoful
*

rus V. S. Soloviev, care în sistema sa filosofică 

a arătat şi direcţia rezolvirei acestei probleme, 

anume armonia între individ şi comunitate.

Luând în considerare că, atât principiul indi

vidual, cât şi social, ambele sunt însuşirile naturei 

omeneşti, desigur că drumul arătat de Soloviev 

este drept, însă modul rezolvirei acestei pro

bleme de Soloviev nu ne pare satisfăcător.

Dacă în teoria lui Soloviev nu sunt mari 

extremităţi, apoi aceasta se explică prin faptul 

că el a avut o ideologie pur creştinească. La 

temeliea teoriei sale a pus principiile creştiniz- 

mului, cari l-au ţinut pe Soloviev tot timpul în 

graniţele cuvenite.

«Dacă Soloviev n’ar fi fost creştin, zice pro

fesorul Bronzov, apoi el nici n’ar fi p u tu t scrie 

o astfel de sistemă morală, întru cât tot ce este 

esenţial în ea dinainte se îndreaptă într’o anu- 

mită direcţie şi se dezvoltă de autor sub anumit 

punct de vedere, anume creştinesc» 1). Prin 

aceasta se explică faptul, că filosofia morală a 

lui Soloviev în genere este sistema moralei cre

ştine, deşi construită, cum se vede, pe altă te- 

melie, cum şi aceea că principiile şi concluziile . 

lui în genere sunt în acord cu învăţătura cre- 

ştinizmului deşi nu sunt destul de bazate. Aceasta 

se constată şi în rezolvirea problemei, care ne 

interesează.

Teoria raporturilor între individ şi societate 

Soloviev o construieşte pe principiul altruizmului, 

la baza cărui, după părea lui este simţul «jalei»• 

«Alături cu simţul moral fundamental (ruşinea), 

zice Soloviev, în natura omului se găseşte alt 

simţ, care este temelia raporturilor etice... faţă 

de alţi oameni şi în genere faţă de alte fiinţe 

vii, asemănătoare cu el — anume simţul «jalei»1).

Din simţul acesta Soloviev deduce toate ra

porturile altruistice posibile între indivizi, înce

pând dela dragostea maternă, faţă de copii. 

Dragostea mamei Soloviev o consideră ca prima 

treaptă şi formă principală a cri cărei solidari-

1) «Pameati V. S. Solo vie va». Rev. Hristi-anscoe citenie an,

1900, pag. 799.

tăţi şi tocmai din această formă primaţială a 

raporturilor între doi indivizi se constată, după 

părerea lui Soloviev, că «esenţa psihologică a 

tuturor raporturilor sociale şi a legăturei morale 

este nu altă ceva decât «jalea»*).

Jalea într’un cuvânt este singura şi adevărata 

bază a altruizmului, a cărui rădăcină adâncă este 

sădită în natura omului. «Ea, după cuvintele lui 

Soloviev, constă în aceea, că anumitul subiect 

simte în mod corespunzător suferinţele altora 

şi răspunde cu durere la ele, arătând prin aceasta . 

solidaritatea sa cu alţii»3).
Recunoaştem, că principiul raporturilor între 

indivizi, arătat de Soloviev, anume altruizmul, 

este adevărat, însă noi nu ne putem uni cu 

explicarea acestui principiu, dată de Soloviev; 

nu ne putem uni, că baza primaţială, înăscută 

naturei omeneşti şi pe a cărei temelie se dez

voltă toate raporturile sociale altruiste între

oameni, este jalea.

Altruizmul, după părerea lui Soloviev, în toatej 

manifestările lui apare ca tendinţa ornului a fi 

în unire şi solidaritate cu alţii, care în esenţa 

sa este nu altă ceva decât jale; astfel jalea nu 

apare ca primaţială formă concretă a altruiz

mului, din care treptat se dezvoltă toate cele

lalte forme de solidaritate, ci este baza psiho

logică a tuturor raporturilor altruiste ; iar «prima
t _ _

formă concretă a altruizmului este dragostea 

maternă» ')• ,
I

Insă afirmarea aceasta nu corespunde cu rea

litatea. Nu se pune la îndoială că în dragostea
i

părinţilor cătră copii este şi elementul jalei, însă 

este imposibil a reduce dragostea aceasta numai 

la jale şi a afirma că ea este esenţa şi temelia 

psihologică a acestei dragoste, pentru că atunci 

nu putem înţelege de ce una şi aceiaşi jale se 

manifestă ca o deosebită dragoste numai faţă 

de copiii proprii, ci nu şi faţă de cei străini. 

In adevăr dragostea părinţilor nu se poate reduce 

cu totul la jale.
%t

1) «Opravdanie Dobra* pag. 60.

2) «Opravdanie Dobra» pag. 103.

3) «Opravdanie Dobra» pag. 60.

1) «Opravdanie Dobra» pag. 62,
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Presupunem pe un moment dat, că Soloviev că raporturile părinţilor faţă de copiii lor au în

are dreptate, ne unim cu el, că dragostea pă- sine şi elementul jalei, însă nu pot fi reduse cu

rintească poate fi redusă la jale faţă de copii, totul la acest simţ, şi în tot cazul nu pot f i

cari sunt mici şi nemernici, şi poate fi explicată considerate ca prima formă concretă a rapor-

ca prima formă concretă de solidaritate, crescută turilor între indivizi şi, prin urmare, nici ca

pe temelia jalei. Dar chestiunea stă în aceea, temelia tuturor raporturilor sociale interne şi

dacă se pot explica toate formele altruizmului externe.

sau a raporturilor sociale din această temelie. Prin sentimentul jalei se pot explica raportu-

Soîoviev judecă, că orice tendinţă de unire şi rile între doi indivizi, din cari unul sufere şi are

solidaritate în esenţa sa este jale, aceasta se nevoie de ajutorul altuia, care compătimeşte

dovedeşte prin faptul, că prima formă concretă aproapelui său şi-l poate ajuta; dar oare se cu-

de unire şi solidaritate este dragostea maternă, prind cu aceasta toate raporturile sociale posi-

care cu desăvârşit poate fi redusă la jale, iar bile între oameni? Sigur că nu. Şi singur Soloviev

dragostea părinţilor este «rădăcina, din care se recunoaşte aceasta, când el, pentru a explica

dezvoltă toată complicaţia legăturilor sociale in- raporturile copiilor faţă de părinţi, scoate la

teme şi externe»’). iveală alt principiu «veneraţiunea». «Aici, zice

Insă raporturile între oameni şi tendinţa spre Soloviev, negreşit este ceva deosebit şi specific...

unire a fost până la manifestarea dragostei pă- ce nu poate să se desvolte din jale. 1)

rinteşti, a fost chiar între prima păreche de Nu contestăm afirmarea aceasta, deşi dela

oameni; prin urmare prima formă concretă de sine se naşte întrebarea, pentru ce aceeaşi ten-

solidaritate se manifestă nu în simţul iubirei de dinţă de unire şi apropiere, în cazul acesta nu

copii, ci în raporturi între bărbat şi femeie ; a se explică prin jale, care este esenţa tuturor

nega astfel de raporturi în realitate; noi nu putem raportorilor între oameni ? Dece una şi aceeaşi

dar atunci sau aceste raporturi s’au dezvoltat legătură organică care la fel se simte şi de pă-

din simţul dragostei părinteşti, care, după păre- rinţi şi de copii se manifestă la părinţi ca jale,

rea lui Soloviev, este temelia tuturor raporturilor iar la copii ca veneraţiune ? Faptul acesta ră-

sociale şi care îm esenţa ei este jale, însă aceasta mâne neexplicabil din punctul de vedere al te

ri u putem admite, întru cât simţul acesta încă oriei lui Soloviev, şi se poate explica numai

nu exista; sau trebuie de dovedit că şi la te- dacă recunoaştem, că falea nu este esenţa psi-

melia acestor raporturi stă simţul jalei; dar hologică a unirei între indivizi, ci numai o formă

concretă a acestei tendinţe. Chiar dacă s’ar pu

tea explica desăvârşit toate raporturile între 

Soloviev cugetă astfel pentrucă prima formă părinţi şi copii pe baza acestui principiu, totuşi

concretă, după părerea lui, a raporturilor între rămâne neexplicabilă toată sfera raporturilor so-

indivizi pe baza altruizmului — dragostea părin- ciale între oamenii mai depărtaţi decât copii cu

tească, a putut s’o reducă la simţul jalei, jude- părinţii.

aceasta n’o face singur Soloviev şi, credem, 

pentrucă este imposibil de făcut.

când, că părinţii tind la unire cu copiii pentru Soloviev zice că «legătura organică prin naş-

că au jale faţă de ei; însă nimic nu ne împiedică teri se slăbeşte, se întinde, dar nu se rupe cu

să judecăm invers şi anume: că părinţii au jale totul»1). Cu toate acestea cum putem noi explica

de copiii lor, pentrucă în natura lor internă intensitatea jalei între indivizii străini unul de

adânc este sădită tendinţa spre unire şi solida- altul, între cari legătura organică mai ,cu totul

ritate cu ei; tendinţa aceasta şi se manifestă nu există, dar între cari raporturile se manifestă

uneori ca jale, care este numai o anumită formă prin unire şi solidaritate adesea ori mult mai

concretă a acestei tendinţe, dar care nu poate intensivă decât există între părinţi şi copii? Pe

cuprinde toate raporturile părinţilor faţă de copii, lângă aceasta rămâne cu totul neexplicabil faptul

nici nu poate fi măcar temelia a acestor ra- jalei omului în privinţa animalelor, dacă nu re
porturi.

Astfel deocamdată noi avem dreptul a afirma

1) «Opravdanie Dobra» pag. 62.

cunoaştem, că omul cândva a fost una cu ani

malele, adecă că omul şi animalele existente s’au
—  ■ /

1) «Opravdanie Dobra* pag. 114.
1) «Opravdanie Dobra» pag. 101.
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desvoltat treptat prin evoluţie dintr’un singur 

sâmbure de vieaţă primaţial; însă darvinismul nu 

este o ghipoteză indescutabilă în domeniul ştiin

ţelor positive, şi în tot cazul creşti nizmul nu

poate admite o astfel de concepţie.

Soloviev, rămânând consecvent teoriei sale, 

afirmă că: «dela cercul restrâns al dragostei 

materne, simţul jalei, treptat desvoltându-se, cu

prinde familia, comuna, neamul, rasar toată ome

nirea şi îndefimtiv chiar tot ce vieţueşte în 

univers»1). Din acest principiu Soloviev deduce 

şi explică toate normele altruizmului şi mai 

înainte de tpate «mila şi dreptatea».

«Nu face altuia nimic din aceea, ce nu vo- 

ieşti să-ţi facă ţie alţii», şi «fă altuia tot, ce 

singur doreşti dela alţii»2). Ambele aceste norme 

sunt repartizarea unui singur adevăr moral sta

bilit de Hristos şi dat ca normă pentru rapor

turile omeneşti: «Toate câte voiţi să vă facă 

vouă oamenii, faceţi şi voi lor asemenea, că 

aceasta este legea şi proorocii»3).

Dela sine se înţelege că nimeni nu poate con

testa aceste norme, şi în adevăr ele sunt norme 

admise de creştinizm pentru raporturile ome

neşti; însă nu putem înţelege, cum aceste norme 

altruiste pot fi scoase din principiul jalei ? Singur 

Soloviev explică aceasta prin următoarele cu

vinte: «In baza acestui principiu fiecare persoană 

aparte recunoaşte că şi alte fiinţe sunt tot aşa 

centre relative de existenţă şi de puteri vii, cum 

este şi ea. . . . Aici se afiirmă adevărul, se re

cunoaşte aceea, ce este de fapt»4). Din acest 

adevăr raţiunea deduce regalele altruizmului mai 

sus amintite. Prin urmare după părerea lui So

loviev, reesă că la temelia acestora norme altu- 

riste stă simţul jalei, omul recunoaşte unitatea 

sa şi înrudirea cu alţii, pentru că are jale faţă 

de ei; însă nimic nu ne împiedecă să judecăm 

invers şi anume, că omul nu pentru aceea re

cunoaşte înrudirea sa cu alţii, că are jale faţă 

de ei, dar anume pentru aceea îi şi jăleşte că 

îşi simte unitatea şi înrudirea cu ei.

Singur Soloviev admite aceasta şi se contra

zice, când afirmă că: «Toate manifestările jalei

şi a alturizmului bazat pe ea, se condiţionează 
esenţial cu egalitatea»5).

1) «Opravdanie Dobra» pag. 103.
2) «Opravdanie Dobra» pag. 111.
3) Matei Cap. VII, 12.
4) «Opravdanie Dobra» pag. 110.
5) «Opravdanie Dobra» pag. 116.

«Ca să jăleşti pe altul, zice el, trebuie să-l 

egalez cu sine, ori să te egalez cu el, pe când 

neegalitatea presupusă, excluzând gândul despre 

situaţii asemănătoare, sapă din rădăcină jalea şi 

orice raporturi altruiste»1).

O cugetare cu desăvârşit dreaptă, dar atunci 

baza altruizmului este conştiinţa egalităţei şi în- 

rudirei, iar nu jalea.

Astfel noi putem constata şi recunoaşte că 

omul, după natura sa, tinde spre unire cu alte 

fiinţe vii, este altruist după natură, însă este 

imposibil a arăta baza psihologică a altruizmului 

şi nu^ne putem uni cu explicările acestui prin

cipiu, date de Soloviev. Tendinţa aceasta sub 

influenţa diferiţilor factori se manifestă în dife

rite forme, şi ca o formă concretă a altruizmului 

este şi jalea, pe care Soloviev a recunoscut-o 

ca baza psihologică a altruizmului. Insă putem 

constata un factor, care totdeauna însoţeşte orice 

manifestare altruistă. Acesta este faptul, că su

biectul, care tinde la unire, recunoaşte, măcar 

în oricare parte, asemănarea sa cu obiectul, cu 

care tinde să se uneasc*.

Cu cât mai tare şi mai complectă este ase

mănarea aceasta, cu cât mai intensivă este con

ştiinţa acestei asemănări, cu atât mai intensivă 

este şi tendinţa unirei. Din acest punct de ve

dere să poate explica aceea, ce nu se explică 

după teoria lui Soloviev/1

Raporturile părinţilor faţă de copii şi invers 

au una şi aceeaşi bază — asemănarea lor, care 

se întăreşte prin legătura organică; asemănarea 

aceasta şi dintr’o parte şi din alta se manifestă 

ca tendinţă spre unire, dar se complică încă 

prin alţi factori, ca slăbiciunea şi nemernicia co

piilor, ajutorinţa lor etc., cari provoacă simţul 

jalei din partea părinţilor şi a mulţămirei din 

partea copiilor. Se explică şi jalea omului către 

animale, care are la bază asemănarea organi

zaţiei fizice a animalelor cu a omului, însă jalea 

aceasta este o formă inferioară a altruizmului şi 

niciodată nu poate să se transforme în deplina
<

unire, întru cât nu există asemănarea definitivă 

între organizaţia internă şi externă a orţiului şi 

a animalelor.

însemnătatea acestui factor în tendinţa omului 

spre unire se poate constata chiar pe primele 

pagini ale Bibliei. Adam, văzând femeia, făcut?

1) «Opravdanie Dobra» pag. 117.
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din coasta lui, deşi nu ştia de aceasta a zis: 

«Iată acum os din oasele mele şi trup din tru- 

pul meu, aceasta se va chema femee, pentrucă 

din bărbatul său s’a luat. Pentru aceea va lăsa 

omul pre tatăl său şi pre mama sa şi se va lipi 

de femeia sa şi vor fi amândoi un trup»1), pe 

când până tn momentul acesta Intre toate jivi

nele pământului, zidite de Dumnezeu «lui Adasn

nu s’a aflat ajutor asemenea» *).

Prin urmare conştiinţa asemănărei este unul 

din factori, care condiţionază şi însoţeşte tot

deauna altruizmul, însă cu toate acestea nu pu

tem afirma, că ea este baza psihologică a acestei 

tendinţe, şi altruizmul, însuşit naturei omului, 

rămâne pentru noi neexplicabil, deşi este fapt, 

care nu poate fi pus la îndoială.

Această nemijlocită cunoştinţă a asemănărei, 

care totdeauna însoţeşte altruizmul, este con

sfinţită de creştinizm în raporturile omeneşti şi 

vestită ca frăţie şi egalitate a tuturor oamenilor, 

cari sunt toţi fiii Tatălui Ceresc şi toţi la fel sunt 

răscumpăraţi cu sângele Domnului nostru Iisus 

Hristos. Creştinizmul a consfinţit şi tendinţa o- 

mului spre unire, dându-i ei o însemnătate morală 

superioară, şi numind-o «dragoste», a recunoscut-o 

ca principiul raporturilor între oameni.

Astfel tendinţa spre unire, care totdeauna este 

însoţită de conştiinţa asemănărei şi înrâurirei in

divizilor, fiind neexplicabilă din punct de vedere
4

psihologic, apare ca un fapt incontestabil acolo 

unde este conştiinta acestei asemănări. Unde 

conştiinţa aceasta nu există, acolo nu-i, nici nu 

poate fi unirea sau altruizmul.

Soloviev, cum vedem, n’a putut explica altrui

zmul din punct de vedere psihologic, n’a putut 

arăta temelia altruizmului în firea omului, deşi 

constată prezenţa acestui factor şi pe dreptate 

îl consideră ca bază obligatoare a raporturilor 

omeneşti. Natural că şi stăruinţele lui Soloviev, 

a stabili acest principiu, ca normă obligatoare 

a raporturilor între oameni în afară de religie, 

n’au o bază solidă şi nu putem zice că dovezile 

lui în direcţia aceasta sunt convingătoare.

Nu putem contesta pe Soloviev când el afirmă 

că: «Orice învăţătură morală, ori cât ar fi de 

convingătoare puterea ei internă, sau de im

punătoare autoritatea exterioară, totuşi ar fi slabă

1) Facerea Cap. II, 23— 4,

2) Idem. Cap. II, 20.

şi ar rămâne fără nici un folos, dacă n’ar găsi 

pentru sine o bază solidă în singura natura 

morală a omului» ]). Credem că aceasta nu se 

poate pune la îndoială. Dar a scoate tot con

ţinutul legei morale şi a stabili idealul per- 

fecţionârei morale numai pe baza naturei fi

zice a omului, aceasta se pare imposibil. Insă 

tocmai aceasta se sileşte s’o facă Soloviev, când, 

în baza raporturilor între oameni, el pune prin

cipiul altruizmului şi când acest principiu, ca 

ideal, el îl bazează numai pe însuşirile naturei 

omeneşti, în afară de religie şi In afară de ori 

ce altă autoritate exterioară, decât singura na

tura omului.

Dar alături cu altruizmul, cu tendinţa omului 

spre unire, în natura lui este şi egoizmul — ten

dinţa spre deosebire, separare fi dezbinare.

Esenţa individualităţei constă în a lui «eu» 

cu conştiinţa şi voinţa liberă. In actul conştiinţei 

de sine, individul disparte şi deosebeşte al lui 

«eu» de tot ce există împrejur, de tot universul 

pe care-1 consideră ca «non eu». Socotind pe a-1 

său «eu» ca un centru al vieţei, de sine stă

tător, individualitatea pe drumul dezvoltărei sale, 

urmărind fericirea individuală, consideră tot ce 

este «non eu» ca armă *şi unealtă pentru satisfa

cerea intereselor individuale. «Prin fiecare pas, 

prin fiecare suflare, zice Mihailovschii, omul deo

sebeşte al lui «eu» de tot ce este «non eu» şi 

aşează tot «non eul» într’o perspectivă pur egoistă, 

adică grupează tot ce consideră ca «non eu» In 

conformitate cu suferinţele şi desfătările sale in

dividuale.

Aceasta atât este evident, contra cugetărilor 

de nici o valoare a moraliştilor neînsemnaţi, că 

omul, care cugetă şi este nefăţarnic nu va mai 

cere de la noi dovezi deosebite»2), «Că egoizmul 

şi sensualitatea, zice profesorul Bronzov, sunt 

încrescute cu natura firească a omului, aceasta 

nimeni nu-i în stare să tăgăduiască»3). Aceasta 

afirmă mai mulţi moralişti cât şi morala cre

ştină. Trebue să recunoaştem că egoizmul este 

în natura omului tot aşa de fapt real cum şi 

altruizmul.
De sigur noi nu admitem că omului este în

suşit egoizmul absolut contra căruia se ridică

1) «Opravdanie Dobra» pag. 51.
2) «Boriha za individualinosti» Rev. Otecestvenâia zap:schi, an 

1875 luna Octombrie, pag. 627.
3) «Pameati VI. S. Solo deva* Rev. Hristianscoc cltenîe an 

1900, voi. C.C. X. pag. I.
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Soloviev şi pe care ei foarte bine îl formulează 

prin următoare cuvinte:

«Eu — singurul centru, iar toată lumea numai 

periferie»* Astfel de egoizm de fapt se respinge 

prin altruizmul omului, deşi drept vorbind tocmai 

acest principiu şi este la temelia fiecărui egoism. 

Noi recunoaştem egoizmul numai ca conştiinţa 

din partea individului al său «eu» al demnităţei 

proprii şi deosebire de «non eu». Aqeastă măr

ginire între «eu» şi «non eu» este un moment 

negativ pe drumul dezvoltărei morale a omului 

şi a manifestărei altruizmului, este un moment 

de deosebire şi de dezbinare a omului de alţii. 

Fie că acest principiu este falş în temelia lui, fie că 

astfel de mărginire între «eu» şi «non eu» este 

absurdă, cum socoate Soloviev, însă în, tot cazul
V

acesta este fapt̂  cu care suntem nevoiţi să ne 

socotim.

Şi singur Soloviev în altă operă a sa recu

noaşte acest principiu deşi declară că este rău. 

«Viaţa naturei, zice el, prin cât ea se bazează 

pe egoizm este o viaţă rea şi legea ei este legea 

păcatului».1) «Deşi la temelia vieţii universului 

este despărţirea şi dezbinarea tuturor,# un haos, 

deşi toate fiiinţele şi puterile printr’o tendinţă 

rea şi absurdă se\:eartă şi se ciocnesc între ele, 

se înghesuiesc şi alungă una pe alta, totuşi contra 

voinţei lor, în contra despărţirei şi dezbinărei tu- 

tur or— universul există şi trăeşte ca ceva «unitar»

şi «unit».2)

Ori cum ar fi, dar se constată două principii, 

însuşite naturei omului, pe a căror bază creşte 

şi se dezvoltă individualitatea.

Aceste două principii, putem a zice, sunt para-
«

lele a două puteri ale naturei fizice — atracţia 

şi respingerea, pe cari este întărit universul; 

dar dacă în natură aceste puteri sunt aşezate în 

mod mechanic prin măsură şi cânt, şi rapor

turile între ele în univers se fac pe baza legilor 

stabile şi fixe, apoi altruizmul şi egoizmul se

întâlnesc în individualitatea omului numai pe baza
t

voinţei lui libere. Ambele aceste principii sunt 

doi factori, cari permanent influenţează voinţa 

omului şi în jurul cărora se grupează toţi ceilalţi 

factori, luminând cu lumina refiectivă a unui 

din ei.

Astfel în orice moment alegerea voinţei este
■ V

1) «Duhovnâe osnovâ jizni» Ed. IlI-a C. Petersburg, an. 1897 
pag. 82.

2) Indera pag. 85.

alegerea între apropiere şi depărtare, unire şi 

dispărţire, adică între altruizm şi egoizm, şi toate 

faptele individului se împart după aceste două 

categorii. Măsura în care se întâlnesc şi se com

bină aceste două,principii în individ arată gradul 

dezvoltărei morale a individului, iar dominaţiu- 

nea unui din ei determină calitatea dezvoltărei 

morale şi pune coloritul său asupra raporturilor 

individului faţă de alţii.

Şi într’o direcţie şi în alta individualitatea se 

poate desvolta la infinit, şi dezvoltarea aceasta
4T

se determină în totul prin voinţa liberă a indivi

dului ; însă în fiecare moment al dezvoltărei 

morale ambele principii există în individ, diferă 

numai raporturile între ele.

Dacă înt’o direcţie, pe drumul egoizmului, indi

vidualitatea poate întruni minimum altruismului 

şi în tot cazul egoizmul va domina (starea omului 

natural), apoi pornind pe alt drum, pe drumul 

altruizmului, individualitatea poate să ajungă până 

la unirea cu principiul suprem, cu Absolutul 

(calea dezvoltărei morale a omului renăscut prin 

harul Dumnezeesc).
»

In tot cazul raporturile între oameni se regu

lează nu numai prin altruism ci şi prin egoizm. 

Chiar normele altruizmului, arătate şi de Solo

viev, nu pot fi închipuite şi n’ar putea fi sta

bilite fără momentul egoist. In adevăr ca să pot 

face altora aceea, ce doresc ca şi alţii să-mi 

facă mie, eu trebuie să ştiu cine sunt «eu» şi

ce eu doresc, adecă «eul> trebuie să se deose

bească de «non eu» (moment egoist) şi numai 

comparând pe alţii cu mine eu îi voiu putea recu

noaşte asemenea cu mine cu aceleaşi dorinţi şi 

tendinţe (moment altruist).

Dacă am recunoaşte că individul în raport cu 

alţii să călăuzeşte şi se determină numai de altruizm, 

atunci n’ar mai putea fi vorbă de dezvoltarea 

morală a omului, întru cât omul s’ar determina 

la un pas sau la altul prin natura sa, şi toate 

faptele ar trebui să fie considerate ca necesare, 

ci nu libere. Soloviev foarte bine cunoaşte acea

sta şi când declară că egoizmul este ceva 

«ne real şi fantastic, care afirmă aceea ce nu 

există şi nici nu poate exista»1). El prin aceste 

cuvinte vrea să afirme că egoizmul este fals 

în esenţa lui, este ceva ce n’ar trebui să 

existe, şi că individul în raport cu alţii tre-

1) «Opravdanie Dobra> pag. 109,
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bue să se determine numai de principiul . al

truist. O cugetare foarte frumoasă şi justă, idea

lul acesta a raporturilor între oameni a fost 

pus ca călăuză şi de creştinizm; însă tocmai 

aceasta trebuia să dovedească Soloviev.

Dacă lăsăm religia într’o parte şi ne gândim 

să motivăm acest principiu numai in mod filo

zofic sau psihologic analizând natura omului şi 

însuşirile lui morale şi intelectuale, apoi în zadar 

va fi truda şi stăruinţa.

Din punct de vedere a omului natural, ambele 

principii sunt egale, întru cât ambele sunt însu

şiri ale naturei lui psihologice, şi omul este sforţat 

a simţi ca datorie morală, şi în adevăr aşa con

sideră tot, la ce se înclină voinţa lui sub influ

enţa şi apăsarea reciprocă a ambelor motive ; 

aşa că raporturile omului natural faţă de alţii în 

fiecare moment se determină prin media influ

enţei din partea ambilor factori, şi este cu totul 

imposibil a stabili idealul acestor raporturi numai 

pe baza firii omului natural. 7

Din acest punct de vedere la fel au dreptate 

morală şi sălbaticul contemporan, care limitează

raporturile sale ^altruiste, numai cu cercul fami-
l

liei şi consideră o datorie morală, să ucidă pe 

oricine, care şi-ar permite să înjure pe un mem

bru din familia lui, şi din altă parte toată lumea 

ante-creştină, care restrânsese altruizmul în limi

tele anumitului stat sau popor ; pe aceeaş treptă 

morală pot fi consideraţi chiar şi evreii cu idealul 

lor «iubeşte pe fratele tău şi urăşte pe vrăjmaşul

tău» Cu regret putem constata că de la acest 
ideal al Vechiului Testament nu departe am ajuns 

şi noi creştinii.

In singura natura omului nu există acel cri

teriu, care să-l oblige pe el, ca să prefere altruiz

mul egoizmului, ci nu invers. In cazul acesta 

am putea să ne bazăm pe raţiune, pe care o 

are în vedere Soloviev şi care aprobă orice ten

dinţă spre unire, ca ceva, ce are sanz, şi con

damnă ca non sens tot ce tinde spre deosebire

şi despărţire. i

Insă acest criteriu poate să aibă însemnătate

numai pentru anumite persoane la o anumită

treaptă intelectuală; şi cu toate acestea raţiunea

poate numai să îndrepte voinţa în direcţia altruiz-

nv.ilui, însă nici de cum, nu poate stabili idealul

acestui altruizm. Idealul arătat de Soloviev —

egalitatea tuturor, este luat din creştinism, care 
a vestit frăţia tuturor oamenilor, care a arătat

şi idealul altruizmului, pe care omul trebuie să-l 

dezvolte în raport cu alţii: «Mai mare dragoste 

decât aceasta nimeni nu are, ca cineva sufletul 

sau să-şi pue pentru prietenii săi».1)

Raţiunea chiar, dacă ar putea deduce princi

piul raporturilor între oameni din însuşirile lor 

naturale, totuş n’ar putea motiva acest principiu 

ca obligator şi în tot cazul niciodată n’ar putea 

arăta idealul acestor raporturi. Soloviev’ simte 

aceasta şi nu rămâne consecvent, când afirmă că: 

«jalea, pe care noi o simţim faţă de altă fiinţă 

asemănătoare nouă, are cu totul altă însemnă

tate, când noi vedem în fiinţa aceasta chipul şi 

asemănarea lui Dumnezeu.

Noi respectăm fiinţa aceasta pentru că o res-
»

pectă Dumnezeu, sau mai bine: noi trebuie să 

ne socotim cu ea, pentru că cu ea Dumnezeu

se socoate».*)

Aceasta este temelia pe care Soloviev cons- 

true teoria sa a raporturilor între individ şi comu

nitate.

Noi vedem că la bază el a pus principiul moral 

al creştinizmului, pe care a vrut să-l motiveze 

pe însuşirile naturale ale omului. Dacă el a putut 

întru câtva să arăte baza psihologică a acestui 

principiu, deşi, cum am văzut, nu prea adevă

rată, apoi că se motivează acest principiu ca obli

gator şi ca să arăte idealul raporturilor între oa-
V

meni Soloviev a fost nevoit, să recurgă la religie, 

însă, primind idealul creştinizmului,( el n’a voit să 

ia în considerare alt principiu al naturii omeneşti

— egoizmul.

Faptul acesta l-a sforţat pe Soloviev, ca el 

să nu ia în considerare acsioma că fiecare indi

vid aparte în vieaţa reală, şi în raport cu alţi 

indivizi se conduce de principiile moralei pozi

tive, care este numai reflectarea individuală a 

moralei absolute. Din acest punct de vedere e 

clar, că şi comunitatea, ca gruparea indivizilor 

liberi îşi aranjează vieaţa tot pe baza moralei 

pozitive, care în anumite cazuri poate să nu 

corespundă cu conştiinţa morală a persoanelor 

separate. Aceasta are o mare însemnătate, întru 

cât faptul acesta va servi ca o călăuză în rezol

virea chestiunei a raporturilor reale între individ 

şi comunitate în vieaţa istorică a omenirei, care 

chestiune o rezolvă Soloviev şi la analizarea cărei

1) Ioan Cap. XV. 13
2) «Opra^danie Dobra» pap, 232
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vom trece şi noi. Defectul acesta, cum vom 

vedea, l-a pus pe Soloviev în situaţia de a şo

văi în unele chestiuni, şi stând pe punctul de 

vedere al moralei absolute, el se sileşte să gă

sească baze ideale pentru astfel de fenomene în 

vieaţa socială, cari, din punct de vedere a mo

ralei absolute, desigur trebui să fie condamnate, 

şi în tot cazul a dat destule motive, ca să fie 

învinovăţit în aceea, ce el nici nu gândea să

împărtăşească.

Tot din cauza aceasta, Soloviev a încunjurat

una din cele mai grele chestiuni, cari se ivesc 

în vieaţa reală a oricărei societăţi, şi anume, 

cum s’a procedat, când conştiinţa morală a in

dividului este superioară normelor stabilite, ale 

vieţei sociale; deşi chestiunea aceasta nu odată 

iese la suprafaţă în sistema lui. După părerea 

lui Soloviev, nu poate să fie nici un antagonizm 

între individ şi societate, pentru aceea el nici 

nu rezolvă definitiv chestiunea aceasta.

Icon. ST. S. BE|AN
Chişinău

Vechile noastre monumente
9

E o plăcere interesantă sâ cutreeri pământul 

ţării noastre, unde peste tot răsar umbrele şi 

amintirile străbunilor noştri. Căci: colo, în margi

nea unui drum sau la cine ştie ce răspântie de 

drumuri, vedem o troiţă veche de lemn sau o 

cruce de piatră, care amintesc de vreo faptă vite-, 

jească sau de cine ştie ce răzbunare din timpul 

tulbure de altă dată; mai încolo, în marginea 

unei păduri, vedem o biserică de lemn, mai ară

toasă sau chiar de zid, făcută de voivozi în pri

begie prin acele păduri; mai dincolo, între munţi, 

o mănăstire falnică, ca o cetate medievală şi care 

ne arată evlavie domnească, care, pentru ideia 

religioasă, a făcut jertfe materiale destul de simţi

toare; colo pe piscul cutărui munte străjuesc 

ruinele unei cetăţi falnice altădată, sub zidurile 

căreia au zăngănit arme cândva; sau ruini aminti

toare de cruntă răzbunare domnească, cum, de 

pildă, în ruinile cetăţii de la Poenari, începută 

de Ţepeş Vodă într’o zi de Paşti cu locuitorii 

Târgoviştei; în marginea cine ştie cărui sat, azi 

mare şi frumos cu o biserică la fel, se vede 

străjuind o bisericuţă de bârne, mică şi năcăjită, 

ca şi gospodarii cari au râdicat-o, gospodari 

puţini şi năcăjiţi şi ei de atâtea bejănii şi rele, 

căzute pe capu lor.

Apoi, între zidurile cutărei mănăstiri, în mor

manul de dărâmături, acolo unde azi e locul de 

adăpost de vietăţi necuvântătoare, acolo unde 

o şopârlă verde stă şi se încălzeşte la soare, 

acolo a fost odinioară o vieaţă de rugă sfântă, 

de muncă artistică, de sfântă muncă de luminare

*) Vezi nr. trecut.

religioase şi odoarele lor 0

a Neamului prin acele albine harnice, cari au 

fost călugării trecutului nostru. '

La tot pasul deci privirea se loveşte de urmele 

cari păstrează în ele frumoase şi tainice amintiri 

din trecutul nostru!

Nu numai în toate la un loc, dar în fiecare 

monument, dacă l-am lua aparte, vom vedea că 

în el plutesc mii şi mii de amintiri de ale tre

cutului nostru, începând de pildă printr’o mănăs

tire cu zidul încunjurâtor, înegrit de timp şi plin 

de muşchiu, şi până la cele mai mici obiecte din 

interiorul bisericii, căci îndată ce o carte veche 

a fost răsfoită, carte care poartă atâtea şi atâtea 

însemnări, o uşă de pomelnic triptic deschisă, 

după ce s’a şters praful de pe cutare inscripţie 

de piatră de mormânt sau după o ochire în 

pisanid de deasupra uşii de intrare şi, îndată
%

lumea morţilor scumpi nouă, a străbunilor înde

părtaţi, începe a mişuna în chip tainic în jurul 

nostru şi acea lume de altă dată începe a ne 

spune fapte de ale lor pe care nu le ştim sau

nu voim să le ştim, dat pe cari sîntem datori 

ca Români să le şţim.

Am trecut şi trecem pe lângă asemenea monu

mente, atâţia dintre noi sîntem slujitorii Domnului 

în aceste sfinte locaşe, dar oare câţi din no: 

ne-am dat osteneala trebuitoare să culegem şi 

să însemnăm aceia ce monumentul şi obiectele 

din el ne spun sau să rugăm pe alţii s’o facă'

Datorită acestui fapt, se văd trecute în sinodica 
bisericilor atâtea neexactităţi din punct de vedere 
istoric.

Multe din monumentele noastre religioase ae 
frumoase tradiţii, care trebuiesc culese pentru a
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se înmormânta odată cu bătrânii cari le mai 

. tradiţii care, controlate cu datele sigure, ce 

găsim in documentele vechi, vor fi dd folos, 

înainte de a intra într’o biserică, dacă ne 

căm ochii deasupra uşii de intrare, vedem 

nia veche de fundare, şi câte nu ne spun 

~te pisanii! Căci, de pildă, dacă ne vom duce 

Probota lui Rareş şi ne vom uita pe pisania 

ricii, scrisă în limba oficială a timpului, limba 

Tonă, vom citi, în traducere românească, că 

direa a fost rădicată *în al IV-lea an de stă- 

ire împărătească> a lui Petru Vodă. E nytnai 

singur rând, dar cât de mult ne spune! 

Acest rând ne spune cum se socoteau domnii 

ştri sau cum de fapt erau socotiţi în Răsăritul 

tin căzut, sub tirania turcească.

Domnitorii din Principatele Române erau soco- 

ca urmaşii împăraţilor bizantini de altă dată, 

ocrotitori şi ajutători ai Bisericii ortodoxe 

Orient, după cum de fapt aşa au şi fost, 

", începând cu Ştefan Cel Mare, mulţi din 

nii următori din ambele Principate au ajutat 

susţinut Biserica Răsăritului.

Culmea o ajunge Vasile Lupu, domnul Mol- 

vei, care ajută, dar şi dictează în afacerile 

riceşti răsăritene, ca şi împăraţii bizantini de 

ioară, căci numai după dorinţa lui a fost ales 

menu de la Galata din Iaşi, arhimandritu 

~ie, ca patriarh al Ierusalimului, căzând mitro- 

liţii greci candidaţi la acel scaun, şi a fosthiro- 

' arhiereu în biserica sa domnească Trei ierarhi 

Iaşi de Mitropolitu ţării, la 23 Martie 1645.') 

Iată deci cum un rând, şi poate că nici el deplin, 

tr’o veche pisanie, deşteaptă atâtea amintiri 

.oase pentru Neamul Nostru, care în acele 

puri, grele a fost mântuitoru ortodoxiei! 

Intrând înăuntru prin uşa cu frumoase sculpturi, 

:rea in cele mai multe locuri ne va fi oprită 

pietrele de morminte. Aceste tăcute lespezi 

piatră sau, în cea mai mare parte, de marmoră 

încântă privirea cu frumoasele şi artisticele lor 

’pturi, dar în acelaş timp, dacă ne plecăm 

supra lor şi ştergem praful aruncat de nepă- 

a timpului şi ne dăm osteneala să descifrăm 

ul de slove, la multe din ele, şterse de călcă- 

e peste ele în curs de sute de ani, vom 

că acele tăcute lespezi vor căpăta glas 

ce vor spune multe lucruri de altă dată.

Monografia M-rii Galata din Iaşi de Econ. V. Urs&cescu

Unele ne vor vorbi despre drame pline de 

interes istoric, dar în acelaş timp şi pline de 

duioşie, prin jalea ce au aruncat odinioară în 

atâtea familii de seamă. Altele ne vor arăta 

pagini de glorie străbună, etc.

Să păşim, de pildă, în faţa pietrelor de mormânt 

de la Snagov, pe care vom citi pagini întregi de 

istorie ale Principatului Muntean din veacul al 

XV-lea şi al XVI-lea, veacuri atât de tulburi şi 

de sângeroase, din cauza luptelor interne între 

cele 2 familii doritoare de tron: Dăneştii şi 

Drăculeştii.

O dramă plină de duioşie din veacul al XVI-lea 

o putem citi pe pietrele de mormânt a fiilor şi 

soţiei postelnicului Dragomir. Cei 4 fii fusese 

omorâţi de Mircea Ciobanu şi de soţia sa doamna 

Chiajna, iar mama lor, moartă de durere, Jupâ- 

neasa Marga, pierzându-şi ce avea mai scump 

în această lume, se călugări sub numele de 

Eufrosina.

Ea se îngriji ca pe locurile din biserică, unde 

fusese îngropaţi cei 4 feciori ai săi, să pue în anul

1569, frumoase pietre de morminte, însemnând 

felul morţii lor. Doborâtă de dureri, adormi şi 

ea lângă copiii ei şi pe a cărei piatră de mormânt 

citim următoarea inscripţie plină de duioşie: 

'i-A răposat roaba lui Dumnezeu monahia Eufro

sinadupă moartea a 4 fii ai ei, cari au fost 

tăiaţi. Veşnică pomenire. Mult întristată mamă 

până la moarte. 2)

Sub piatra cu inscripţie ştearsă, aşezată In 

locul unde se opreşte preotul cu sfintele daruri, 

tradiţia spune că e îngropat Ţepeş-Vodă, iar 

sub unele din pietrele cu inscripţiile roase de 

vremuri, vor fi fost îngropaţi pe vremuri poate 

victime de ale cruntului domn, ştiut fiind că 

Snagovu a fost locul de îngropare în cursul 

timpului a condamnaţilor politici din Muntenia.

Tot aici Doamna Chiajna, acea femee dori

toare de mărire şi stăpânire, dar de o cruzime 

rară, stă cu familia ei de atâtea veacuri şi pri

veşte de pe pereţii bisericii, unde le sînt zu

grăvite chipurile, zic priveşte cu linişte la mor

mintele celor 5 victime ale sale.

Nici victimele Chiajnei şi nici cele ale lui Ţepeş

nu mai scrâşnesc din dinţi şi nici nu mai ridică 

pumnii răzbunători, ca în ajunul morţii lor, asupra 

ucigaşilor lor.

*) Opere complete V. III, Odobe»cu.

2
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Toţi stau tăcuţi în liniştea sfântului locaş şi 

prin ea şi pacea lui Dumnezeu pluteşte peste toţi!

La Snagov stau deci faţă’n faţă 2 pagini şi 

anume: una de istorie din trecutul de zbucium 

intern al Neamului, şi alta de sfântă credinţă 

creştină, care-i plină de iertare şi pace!

Indreptându-ne paşii in alte părţi, vom da de 

pietre de mormânt, cari ne vor arăta împrejurările 

în cari ş’a găsit moartea cel îngropat acolo, cum, 

de pildă, îi cea de la Găiseni, a marelui boer 

Stroe din 1542, care ne arată că moartea i-a

venit cu ocazia unei răscoale contra domnitorului. 

Pe altele se arată necazurile îndurate de reposat 

cu pribegia prin alte ţâri, fugind de urgia dom

nească, cum, de pildă, îi piatra de mormânt de 

la Mănăstirea dintr’un Lemn a lui Gheorghe, fiul 

lui Şerban Basarab din 1739.

Se văd apoi date asupra vieţii răposatului, 

cum îi pe cea a Mitropolitului Iacob Stamate 

din vechea biserică a Mitropoliei Moldovei.

Pe unele vedem scene istorice pline de vite

jie şi de credinţă a străbunilor faţă cu ţara şi 

domnul ei şi cari ne arată cum străbunii noştri 

cu credinţa în Dumnezeu şi cu sabia în mână 

ni-au apărat şi păstrat pământul ţării. Aşa, pe 

piatra de mormânt a boerului fruntaş a lui Mihai 

Vîteazu, anume Stroe Buzescu, din 1562, de Ia 

biserica din Stăneştii Vâlcii, se vede sculptată 

lupta pe care acest viteaz căpitan a dat-o piept 

la piept cu nepotu hanului tătărăsc, pe care l-a 

omorât şi a câştigat biruinţa, iar inscripţia acestei 

pietre sfârşeşte aşa: «şi nu fu  pe voia cânilor 

de Tătari».

Pe peatra de mormânt de la Vieroş, a cluce

rului Albu Golescu, care a perit în iruntea osţilor 

domnului Muntean Alexandru Vodă, luptând 

contra lui Ioan Vodă cel Cumplit, domnul 

moldovenesc din anul 1574, se vede sculptat 

cluceru călare cu buzduganu în mână şi cu 

veşmântul fluturând, după cum a fost acum câteva 

veacuri în urmă, în fruntea oştilor muutene, gă- 

sindu-şi moartea pe când lupta pentru ţară. 3)

Acestea sînt numai câteva din .etrele de 

morminte, dar iată cum aceste pietre, neluate 

în seamă, ba încă călcate de vizitatorii cu gândul 

în cine ştie ce parte, iată cum aceste tăcute şi 

reci lespezi pentr’un moment, dar de îndată ce

vrei să stai de vorbă cu ele şi să le întreb;. isâ 

deschid glasul şi nu ne mai ascund nimic, >*: zjt 

povestesc, între altele, frumoase şi înălţătoare 

pagini de istorie a Neamului.

Nu numai pietrele de morminte, ci şi ala 

obiecte ne povestesc din ale trecutului noss 

cum, de pildă, îs unele cusături precum îs ce'e 

acopereminte de la Putna de pe mormir t 

celor 2 soţii ale lui Ştefan Cel Mare.

Unul îi pus pe mormântu celei de a d> 

soţii anume Maria din Mangop, şi pe el se \ 

cusut chipul doamnei cu ochii închişi, pe 

cu coroană, iar alături vulturul bizantin cu 2jcapî 

Acest acoperemânt ne aminteşte de vieaţa 

de amărâtă a acestei doamne de pe tro® 

Moldovei, care-şi văzu în 1475 patria sa Man^^ 

Crimeii, unde mai stăpânea o ramură a împăraţii 

bizantini, cuprinsă de Turci şi fraţii omorâţi, veâl 

apoi răceala soţului ei, a cărui inimă îi fui- 

răpită de frumoasa roabă de războiu, adusă 

Muntenia, de Maria, fiica lui Radu cel fru . 

Sub ochii ei se începe acea idilă de drag' 

domnească, care mai târziu se sfârşi prin c" 

toria maralui Voevod, se văzu lăsată de sa) 

e i') şi-şi petrecu ultimele zile în resemnarc- 

vr’un castel domnesc sau în vreo mână-- 

lucrând singură sau supraveghind lucrul la p 

deaua, care avea să-i acopere mormântul, sirci 

loc unde putea să-şi găsească liniştea!

Tot la Putna se mai păstrează încă o p?r 

iarăşi frumos cusută pe care se văd faţă’n 

Ştefan Cel Mare cu frumoasa lui doamnă M3™

Ce deosebire între aceste 2 perdele d; 

mormintele soţiilor marelui Voevod!

Pe una se vede tristeţea, pe alta vesel.* 

a domnit la curtea domnească a Moldove- 

care o aduse frumoasa Munteancă care dâi* 

un moştenitor la tron, moştenitor legiuit, 

de dorit de marele Voevod.

Apoi epitrahirul de mătasă de la B:sa 

Olteniei pe care se vede cusut chipul puterri 

boer oltean Barbu Craiovescu, Pahomie ir 

gărie, ne arată cum oameni mari din 

nostru, nemulţămiţi de măririle acestei lumi- ti 

de zgomotul ei, se retrăgeau, pentru a şi Iz 

Domnului, ultimele zile şi a se îngriji de ; 

apăsat poate de multe greutăţi.

In bisericile noastre, se mai găsesc s.

*) Textul inspripţiilor in: Inscripţii din bisericile României 
Voi. I ţi II de N. Iorga. *) Domniţe şi jupânese române de altă dată. Octar >1
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obiecte amintitoare de fapte din trecutul nostru, 

cum de pildă sunt icoanele.

Voi aminti numai despre una, care reprezintă 

un interesant subiect naţional religios şi anume:

Doamna Despina, după moartea soţului ei 

Neagoe Vodă, avu de îndurat încă o mare du

rere şi-i fu dat să vadă şi moartea fiului său 

Teodosie, şi această lovitură o făcu să se des

partă de această lume trecătoare şi schimbătoare, 

unde-i fu dat să vadă culmile măririi, dar acum 

şi durerile una după alta şi să se facă călugăriţă 

sub numele de Platonida.

Această durere mare, ce a lovit pe acea cre

dincioasă Doamnă ni-o arată o icoană foarte 

interesantă, dată atunci schitului Ostrovu de 

lângă Călimăneşti, azi la Argeş, *) şi care repre

zintă sus pe maica Domnului în braţe cu Dumne- 

zeescul ei fiu Iisus Hristos mort, iar jos pe 

Doamna Despina cu mantie neagră şi cu un văl 

la fel pe cap cu chipul plin de durere ţinând 

şi ea la fel în braţe pe domnescul ei fiu Teodosie 

mort şi îmbrăcat în domneşti podoabe.

Această icoană e foarte interesantă ca concepţie 

a momentului jalnic comun ambelor mame!

Vedem din subiectul acestei icoane cum, în 

trecutul nostru, durerile au ajuns şi la curţile 

domneşti, căci, în casele sătenilor cu vieaţa atât 

de turburată, au durat veacuri întregi!

Şi alte obiecte cum de pildă crucile, purtătoare 

de inscripţii, ne amintesc fapte din trecutu nostru 

românesc.

Se cuvine să amintim crucea din 1663 dată 

ia’ Snagov de Doamna Maria soţia lui Grigorie 

Ghica.

Această cruce ne aminteşte fapte iarăşi din 

trecutul nostru turbure, ne aminteşte moartea 

unui om nevinovat şi pedeapsa Dumnezeiască 

a unora din făptuitori:

Ne face să ne ducem cu mintea şi să vedem 

cum într’o zi de iarnă de la 20 Decembrie 1662, 

intră în biserica Snagovului încă o victimă po

litică, ca atâţia alţii dinaintea sa, care au venit 

aici, victimă a domnitorului Grigore Ghica, bă

trânul mare postelnic Constantin Cantacuzino, 

care, după ce ascultă sfânta liturghie, se împărtăşi 

şi eşind din biserică, fu sugrumat de un stâlp

a] trapezei, în jalnicu sunet ai clopotelor 3)

*) Catalogu colecţ. comis. Mon* Ist. V. Drlghiceanu 

Magazin istoric p. Dacia 1846 de N. Bălcescu.

Dar în acelaşi timp, când un om drept şi cari 

n’avea altă vină decât că se opunea jăcuirilor 

domneşti pe ţară, îşi sfârşia zilele la Snagov, 

tot atunci şi pedeapsa de sus veni în casa dom

nească şi copilul lor se îmbolnăvi de grozava 

boală a epilepsiei, şi o cronică a timpului spune 

că «sărea în pelincile şale ca un om mare şi 

necheza ca un cal», iar domneştii lui părinţi
« g r

înţelese că aici, în această boală, ii pedeapsa lui 

Dumnezeu, şi Doamna, care poate în sufletu ei 

se ştia mai împovărată de greutatea păcatului 

şi pentru a-şi conteni mustrarea de conştiinţă, 

urmează obiceiul ţării şi face daruri la această 

mănăstire şi din care ni s’a mai păstrat de timp 

această cruce.

Un obiect cât de mic din bisericile noastre, 

dacă are pe el o însemnare cât de mică, ne 

poate spune lucruri de interes general sau cel 

puţin local.

O cercetare cu amănuntul ni-ar arăta că aproape 

în toate bisericile noastre vechi se mai păstrează, 

prin grija ochiului Dumnezeesc, care s’a îngrijit 

şi se îngrijeşte de ţară şi biserica noastră, iar 

nu prin grija omenească, obiecte cari prezintă 

interes; ba poate câ tocmai acolo unde nu ne 

putem aştepta la nimic, tocmai acolo aruncate 

în podu bisericii, s’au găsit în trecut şi se pot 

găsi în viitor interesante obiecte, care să ne 

aducă lumini artistice şi istorice nebănuite, căci 

Românul păstrează din bătrâni o zicătoare plină 

de mult adevăr şi anume: «nici nu ştii de unde 

sare iepurele».

Se cuvine deci să nu mai trecem atât de 

mândri şi de reci pe lângă obiectele vechi din 

bisericile noastre, vechi şi ele, ci să le întrebăm 

sau să rugăm pe alţii să le întrebe, şi ele, care 

au văzut “trecând cucernici pe lângă ele lumea 

de altădată a străbunilor, ele, care au văzut faptele 

lor, vor începe în graiul lor de altădată a ne 

povesti, şi de câte ori vom vrea să mai ştim 

ceva, apoi tot la ele să ne ducem şi să luăm şi 

vr’un prieten al lor, care să le poată iscodi şi 

mai bine şi să le facă să spuetot ceia ce mai ştiu.
*

* *

In ce priveşte forma actualelor monumente,

apoi se poate spune că numai la o parte din

ele li s’a mai păstrat vechea formă de clădire,

iar la altă parte li s’a schimbat sau în parte sau 
chiar în total.

Dintr’un spirit de pietate faţă cu memoriea
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înaintaşilor şi pentru a nu lăsa să li se dărâme 

ctitoriile, au făcut reparaţii sau prefaceri totale 

Ştefan Cel Mare, Petru Rareş, Matei Basarab, 

Constantin Brâncoveanu şi alţii, însă tot în genul 

celor vechi.

Cu începutu secolului al XlX-leă însă, se încep 

prefaceri cari lasă de dorit, prin modernism fără 

gust, în multe părţi şi care au făcut ca unele din 

vechile clădiri să nu mai semene cu ceia ce au 

fost odinioară, aşa: Bistriţa boerilor Craioveşti 

din 1497, prin rezidirea din temelie de fraţii 

G. Bibescu şi B. Ştirbei, nu se mai aseamănă

întru nimic cu ce a fost odată şi numai uşorii 

de uşă de la intrare, făcuţi de Meşteru Manole, 

cel care a lucrat şi la minunata clădire de la 

Argeş, cu frumoasa lor sculptură, găsiţi aruncaţi 

cât şi vechile odoare, ne mai pot spune cum a 

putut fi Bistriţa de altă dată.

Apoi, din Biserica lui Ştefan Cel Mare din 

Huşi din 1494, datorită prefacerilor de pe vre

muri, n’a mai rămas vechiu decât pisania sla

vonă, modernizată şi ea întrucâtva prin boiaua 

cu cari a fost văpsită.

Egumenii greci deasemenea au făcut reparaţii, 

cari, în unele părţi, au alterat arhitectura, în altele 

pictura, mai în toate părţile distrugând vechile 

pisanii.

In unele sate, apoi, s’au dărâmat vechile bise

rici de lemn şi, în locul lor, s’au râdicat altele 

de zid, într’un stil modern, străin de stilu vechiu 

tradiţional, şi dacă în unele părţi s’au ridicat clădiri 

de o măreţie rece, apoi în altele şi fără un pic 

de gust şi de artă.

Sînt însă şi locuri unde se văd ridicate clădiri 

moderne frumoase, cari să poată împăca tradiţia 

trecutului cu gustu prezentului.

Prin oraşe, apoi, vedem multe clădiri într’un 

stil străin, cu fel de fel de turnuleţe, unul mai 

fără nici un rost şi fără niciun gust ca altul, 

cu fel de fel de fereşti mari, cu sticle colorate 

şi, în general, un fel de compoziţii arhitectonice a 

cine ştie cărui arhitect Improvizat de pe vremuri 

al mahalalei.

Aceste prefaceri şi alterări a vechilor noastre 

biserici au făcut ca în anul 1860 apoi 1864, 1874 

să se întocmească legi şi regulamente şi să se

institue comisiuni de specialişti cari se privigheze 

orişice lucrare la vechile clădiri, pentru a nu se 

mai face schimbări nepotrivite ca până atunci.

In anul 1892 se întocmeşte legea pentru con

servarea monumentelor istorice, lege reînoită 

în 1902 şi 1913, tot prin legi, iar în 1919, printr’un 

decret-lege s’a publicat în Monitorul Oficial din 

29 Iulie 1919, în baza căruia s’a instituit şi o 

comisiune a monumentelor istorice, compusă din 

specialişti în materie de istorie şi artele fru

moase vechi.

Cu toate acestea, datorită faptului că noi 

sîntem teoreticieni eminenţi, dar slabi traducători 

în fapt, făurim legi excelente, dar care se aplică 

într’un chip care lasă de dorit. Reparaţii, prin 

care se înstrăinează vechea formă şi vechea pic

tură, s’au făcut şi se fac chiar şi azi, cu toate 

formele îndeplinite, şi pe deasupra, cu cea mai 

bună credinţă că se face un lucru bun, ba încă 

la unele, din pricina reparaţiilor, cu greu sau 

chiar de loc nu s’ar mai putea reconstitui în 

forma lor de odinioară.

Trebuie ştiut că reparaţiile ce urmează să 

se facă monumentelor noastre religioase, începând 

cu modestele, dar interesantele noastre biserici 

săteşti de bârne, şi sfârşind cu măreţele biserici 

dela mănăstiri, nu pot fi făcute de oricine, ci 

sub privigherea cunoscătorilor în materie, rân

duiţi de Comisiunea Monumentelor Istorice.

Nimănui nu-i este îngăduit să facă prefaceri 

sau reparaţii bisericilor vechi aşa cum va crede 

sau aşa cum îi va arăta cine ştie ce meşter ne

priceput, căci prin aceasta se modernizează totul 

şi încă în cele mai multe cazuri şi fără un pic 

de gust, ba încă ridiculizăm lucrul, căci, de pildă, 

dacă la o biserică de bârne i s’ar schimba acope- 

rământu de draniţă măruntă cu unul de tablă 

şi încă i s’ar pune şi uluce Înflorite, ar fi la fel 

cu un om îmbrăcat In portul naţional şi cu opinci 

în picioare, dar cu joben în cap, deci un om 

care, eşind pe stradă, ar stârni hazul trecătorilor 

prin Îmbrăcămintea lui atât de nepotrivită.

Dacă’n viaţa noastră de toate zilele se poate 

spune că: *nu~i frumos, ce-i frumos, ci ce

place omului», apoi în materie de reparaţii de 

biserici vechi sau de construcţii din nou, aceasti 

expresie nu-şi poate avea loc.

La o clădire veche trebuie lăsat totul aşa
»

cum l-au făcut bătrânii, chiar dacă nouă ni s’ar 

părea că nu-i tocmai frumos, nu-i tocmai modern.: 

căci n’avem dreptul să stricăm aceea ce n’am 

făcut noi.
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E mică fereastra vecheşi lasă puţină lumină 

să intre lnlăuntru, dar cu toate acestea nu tre

buie schimbată prin una mai mare, căci rostu 

pe care la avut cea veche nu-1 mai poate îndeplini 

cea nouă; căci cea veche, pe lângă că ţinea 

tăria zidurilor, ceia ce fereastra atât de mare de 

azi nu mai poate face şi primele crăpături de 

altfel destul de mari, din zidurile bisericilor nouă 

se văd deasupra ferestrelor, apoi acea lnminâ 

puţină, acel semiîntuneric din bisericile vechi 

naşte şi face să plutească în acele sfinte locaşe 

acea atmosferă mistică, care are darul de a 

muia chiar inimile şi genunchii cei mai neplecaţi.

Ferestrele mari de azi, bune numai pentru 

şcoli, dau acea lumină sgomotoasă, al cărei rost 

e diametral opus cu rostu celei vechi, ba încă 

acele sticle colorate dau o lumină, cari alterează 

aspectul adevărat al picturii, al lucrurilor şi al 

persoanelor din biserică şi fac să se nască
t  >  

m

gânduri cu totul străine de ideia religioasă.

Trebuie ştiut bine că clădirile vechi, cât şi 

odoarele lor nu sînt proprietatea preotului sau 

a epitropilor şi nici măcar a urmaşilor ctitorilor 

de odinioară, pentru ca după bunul plac să le 

schimbe, ci sînt clădiri ale Neamului, sînt docu

mente pentru istoria Ţării şi orice adaus sau 

ştirbire îi micşurează valoarea.

Aceiaşi lipsă de îngrijire o vedem arătată şi 

tuturor obiectelor vechi din biserică, căci din 

pricina fumului de lumânări pictura s’a înegrit, 

portretele ctitoriceşti la fel şi acolo unde n’a 

stricat fumul, a stricat gustul înoirii, care lasă 

atât de mult de dorit din punct de vedere al 

frumosului şi ai artei şi totul a fost acoperit cu 

cine ştie ce boia bătătoare la ochi sau cu cine ştie 

ce pictură grozav de urâtă, făcută de zugravi 

nepregătiţi, dar eftini.

Apoi pomelnice triptice ale cititorilor, cărţi ma

nuscrise slavone şi române, tipărituri vechi, alte o- 

biecte din întrebuinţarea bisericii şi cari cuprind o 

însemnătate artistică, în majoritatea cazurilor îs a- 

runcate prin podurile bisericilor sau a clopotniţelor, 

unde-s expuse stricăciunilor încete dar sigure... 

Pietrelor de morminte nu li se pune nimic dea

supra, ci-s lăsate să li se roadă şi în viitor, ca 

şi, în trecut, inscripţiile, mai ales că unele îs chiar 

praguri de uşă, după cum îi cea a fiicei lui

Petru Vodă Şchiopu de la ctitoria sa Galata de 

la Iaşi, pe care dispusesem, în timpul cât am
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fost paroh acolo, să fie acoperită, şi-mi place 

să cred că şi următorii mei acolo au făcut şi 

fac la fel.

Dacă azi se scoate o uşă mică şi strâmtă de 

ştejar cu uşorii ei vechi, purtători de însemnări 

de veleaturi şi de înflorituri de acele făcute cu 

căldură luată din sufletu cald şi plin de artă a 

Neamului, iar nu cu recele compas de azi, zic, 

dacă se scoate şi se înlocuieşte cu alta mare 

de brad, cu lucrătură făcută la repeziciune şi 

fără un pic de estetică; dacă se scoate o fereastră 

mică cu uşorii ei de lemn iarăşi înfloriţi sau de 

piatră eu săpături artistice; dacă se astupă o 

pictură veche cu o pictură cu colori vii de tot 

sau cu cine ştie ce compoziţii de prost gust 

făcute de zugravi la fel; dacă se aşterne o pic

tură grozavă peste cea atât de dulce a trecutului 

pe o catapeteazmă; dacă se schimbă o artistică 

cruce veche lucrată în filigran, dându-se, ca culme 

al necunoştinţii, încă şi adaos bănesc, cu un 

produs modern, făcut şi adus la noi de străinii 

de neam şi lege, produs care, din, punct de ve

dere material, nu valorează nici a zecea parte 

din costul cu care se vinde, iar din punct de 

al artei este egal cu zero; dacă la o biserică 

şindrilită i-se înlocuieşte acoperemântul vechiu 

cu unu de tablă, boită cu cine ştie ce coloare 

vie, dacă la o biserică veche de lemn sau de 

zid cu turn aparte, aşa cum era datina odinioară, 

i-se clădeşte în corpul ei un turn în aşa fel că 

nu mai seamănă de loc cu corpu clădirii,—zic 

că, dacă se fac toate acestea şi încă mai mult 

decât acestea, se crede câ se face o faptă bună 

şi de laudă, şi cei cari li-au făcut vestesc faptul 

prin publicitate sub acea formă atât de banală, 

aducându-şi sieşi mulţămiri.

Dar vai! căci de fapt nu nurr * nu s’a 

făcut un bine, ci, din contra, s'a ''ăcat,

un mare păcat, faţă cu oper? ^

cu arta trecutului, faţă cu 

cel mai mic obiect din ci’ 

necercetat încă, poate f  

şi artistic, se face ur 

luminate ale viitor

niciun cuvânt.

Şi apoi pe V 

riei se poate
noi oameni 
cari nu v

Şi cu
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trugând sau mutilând ceva din cele ale trecutului, 

căci cu greu se mai poate reface acel ceva sau 

de multe ori deloc. Avem oameni puţini de tot, 

cari să lucreze ca cei de altă dată.

Dela smerita bisericuţă a cine ştie cărui schit 

sau sat făcută de bârne până la falnica mânăstire- 

cetate, ctitorie domnească, toate poartă pecetea

să le spue ce comori de istorie şi artă au e: 

de străjuit.

In şcoală nu li s'a spus, căci în trecut, ca şi 

azi, s’a învăţat şi se învaţă multe inutilităţi în 

şcolile bisericeşti, dar nici pe urmă!

S’au făcut legi şi regulamente publicate în 

Monitorul Oficial dar li-a atras cineva atenţia

credinţei curate a străbunilor noştri, la tel cu a să le citească cuprinsu ? Răspunsu îi negativ

meşterilor cari li-au lucrat, în mare majoritate 

Români şi ei.

Meşterii de altă dată lucrau pentru o idee

Din iniţiativă proprie n’au făcut aşa ceva. 

căci greutăţile îs în bună tovărăşie cu gospodăriile 

preoţeşti, şi de aceia preoţii săteşti în mare

mai înaltă, lucrau la casa Celui prea înalt, şi parte îşi întrebuinţează timpul, lăsat liber de

prin lucrul mânilor şi al minţii lor Ii aduceau o cele bisericeşti, în munca grea cu palmele

jerttâ frumoasă, îi aduceau o rugăciune şi pentru şi, ca urmare, n’au avat şi nu prea au nici azi

cei care-i pusese la lucru, dar şi pentru dânşii- timp de citit mai nici publicaţiile bisericeşti dar

Lucrau cu credinţă, iar nu în vedere de câştig de cum altele, cum, de pildă, Monitoru Oficial!

bănesc, care era ceva mai secundar, după cum 

se vede din însemnări vechi de cheltuieli cu

Dacă până acum nu s’a lucrat şi în chip 

practic pentru păstrarea urmelor trecutului şi

faceri de biserici şi din care urmează că câştigul consecinţele s’au văzut, e bine să traducem teoria

era mic în proporţie cu lucru săvârşit.

De aceia, în clădirile de azi, nu se mai vede 

decât o măreţie rece, iar nu căldură şi suflet 

din sufletu Neamului, mai ales că o bună parte 

din meşterii de azi îs străini, care n’au în vedere 

alt ceva decât câştigu bănesc.

Acestui fapt se datoreşte lipsa de artă şi de 

soliditate la o parte din clădirile de azi, unde 

peste câtva timp se văd zidurile crăpate, tencu

iala căzută şi pictura coşcovită, sculpturi reci şi 

fără un pic de artă, biserici cu un lux în unele 

părţi prea bătător la ochi, dar un lux rece,
«

biserici cari vor trăi pentru noi cei de azi, dar 

în o bună parte nu şi pentru generaţiile viitoare.

Să cuvine deci să păstrăm urmele trecutului, 

aşa cum ni li-au lăsat bătrânii, căci n’are cine 

să ni le mai facă, căci reconstituirea trecutului 

a ajuns o ştiinţă, iar mijlocul prin care se mai
m

pot reconstitui lucrurile trecutului o artă ş1 

deci mijloace care nu mai pot fi la îndemâna 

tuturora, cari au făcut un păcat faţă cu urmele 

trecutului şi ar voi sa-1 ispăşească.

Lumea cultă :rl iubitoare de trecutu Neamului 

nostru acuză pe- preoţi spunând că ei ar fi marii 

vinovaţi prin cari s’au pierdut atâtea urme istorice 

şi artistice din trecut şi care au fost în seama lor.
*

V 'Da, şi eu zic că printrînşii s’au pierdut, dar 

t ^ t a nu ei îs vinovaţii, ci alţii. Ts vinovaţi

şi în practică, pentru a salva aceia ce ni-a rămas 

şi să lucrăm cu toţii uniţi, iar nu ca până acum. 

încă din şcoală profesorul de specialitate să caute 

să nască interes şi dragoste pentru trecutu nostru 

şi urmele lui; aşa că tânărul preot, venind în 

parohie, să menţie şi să îngrijească odoarele vechi 

şi să nu-şi mai cumpere acele nimicuri moderne.

In primul loc, preoţimea trebuie să ştie câ 

bisericile vechi, cărora în multe părţi le acordă 

mai puţină îngrijire, cât şi odoarele lor aruncate 

azi prin poduri, au un rost de seamă, şi ca urmare 

sînt demne de altă atenţie, cel puţin egală cu 

aceia care se dă pentru clădirile nouă cu ferestre 

cu sticle colorate.

Dacă a încetat să se deterioreze, să se îngri

jească s’o repare, dar nu după cum îi vor arăta 

meşterii satului, ci după cum va zice trimisul 

cunoscător al Comisiunei Monumentelor Istorice, 

căruia trebuie să se adreseze preoţii.

In legătură cu aceasta se impune ca, de la 

Ministerul Cultelor şi al Artelor, unde preoţi: 

se adresează şi cer aprobare de reparaţii, să ne 

se mai aprobe acele reparaţii cu simpla condiţie 

comună în toate aprobările «dacă epitropia dispune 

de fondurile necesare>, ci să se iee toate 

şurile informative asupra clădirii, prin numita 

Comisiune care funcţionează în acest Minister 

şi să fie o strânsă legătură între această Comi

siune istorică artistică şi autoritatea civilă bis

mâ-

•v ---- r siune istorica artistica şi autoritatea civua Dise-
^jut importanţa celor încredinţate ricească şi, ca urmare, să nu ne mai fie dat a

pi% ţ% " $au voit a se pogorî între preoţi vedea repărări sau, mai bine, zis mutilări
%

v> >

o> 

•v %

xâce schimbdri
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sad chiar distrugeri de biserici vechi, şi încă, ca 

~cnie a împrejurărilor, cu aprobări în regulă 

tocmai de acolo de unde trebuie să se supra- 

Tegheze să nu se mai repete trecutul atât de 

păgubitor!

Obiectele vechi, dacă n’are preotul un dulap 

-adc să le pue, să le lase pentr’un moment tot 

?n pod, unde să le ferească de umezeală. Să se 

păzească de a pune cu această ocazie pe cineva 

îâ le şteargă de praf sau să frece pe cele de 

metal, căci pe obiectele vechi, frecătura de o 

mână nedibace şi de om simplu, le distruge mai 

rău ca neîngrijirea de până acum; căci intem

periile mai pot lăsa un colţ din cine ştie ce 

inscripţie, cu ajutoru cărui rest se mai poate 

reconstitui în totul sau în parte inscripţia veche, 

dar mâna butucoasă distruge totul, distruge, 

voind să cureţe bine, fie o inscripţie, fie măcar 

acei luciu carecteristic obiectelor vechi şi cari 

face farmecu lor, fapt pe care cine ştie care 

paracliser nepriceput nu-1 poate şti şi având s’o 

facă pe candela veche tot aşa de lucrată, ca pe 

cea din uzu actual al bisericii, i-a stricat valoarea 

In parte sau în total.

Să sfătuiască preotul apoi pe săteni să păstreze 

şi ci icoanele vechi din casele lor şi să nu le 

mai dee la acei zugravi nepricepuţi să le înoiască 

sau, mai bine zis, să le mâzgălească.

Se cuvine apoi un binevoitor concurs şi din 

partea P. C. Protoierei, ca să impue preoţilor 

mai zăbavnici să se intereseze şi de biserica 

veche pentru a nu se dărâma, şi piatra funda

mentală a unei noi clădiri o pot pune foarte 

bine ceva mai de o parte de biserica veche, 

care nu trebuie dărâmată, ci păstrată ca o mărtu

rie a timpurilor apuse faţă’n faţă cu prezentul.

Era odată un obiceiu al Protopopilor vechi 

ca, atunci când doreau să vie la vreo punere 

de piatră fundamentală, iar preotul satului mai 

întârzia lucrul, îi închidea biserica veche care 

de neîngrijire, se ruina.

A lost o scădere şi aceasta, ca multe altele, 

pe cari n’o mai putem dori, şi ne place să credem 

că nu se va mai repeta.

li drept că, în unele părţi, toată bunăvoinţa

preotului de a se îngriji de păstrarea vechilor

biscrici rămâne infructuoasă, căci dacă o biserică

de lemn se poate întreţinea uşor sau eventualele 
reparaţii îs mici şi deci uşor suportabile de 
enoriaşi, apoi nu tot astfel se prezintă lucrul

cu unele din vechile mănăstiri şi biserici domneşti, 

azi biserici parohiale şi unele încă in parohii 

sărace, şi a căror întreţinere sau reparaţie costă 

prea mult şi întrece în chip covârşitor pe de o 

parte bunăvoinţa de lucru a preotului, iar pe de 

alta puterea materială a parohienilor, şi aseminea 

clădii i îs în situaţia cea mai grea, căci numai 

ajutoru statului li-ar putea scăpa de la peire. Dar 

dacă ieri şi lucrul se făcea cu oarecare greutate, 

apoi azi nici mai poate fi vorba, când punga 

statului îi sleită.

Acum se vede mai bine ca oricând greşala 

cea mare făcută de conducătorii ţării de la 1864 

câr.d s’a r t secularizarea averilor mănăstireşti 

şi cu care ocazie nu s’a creat un fond din o 

numită c  tă dm veniturile moşiilor ctitoriceşti 

şi din care fond să se îngrijească şi să se ţie 

în bună stare monumentele noastre vechi.

Se cuvine ca să păstrăm vechile noastre bi

serici şi cu tot ceia ce se găseşte în ele neatinse 

şi să nu ne atingem de ele cu gândul rău al 

modernizării, căci vechile noastre biserici poartă 

peste ele sfinţiri mari: cea pe care le-au dat-o 

blagoslovenia arhierească, apoi cea prin rugă

ciunile ferbinţi ale străbunilor cari s’au închinat 

în ele şi apoi cea pe cari veacurile trecutului li-au 

dat-o cu atingerea lor şi cari au pus pe ele şi 

pe tot ceia ce se găseşte în ele acel luciu de 

vechime cari face admiraţia noastră şi a străi

nilor cunoscători în materie de artă veche.
*

* *

Din monumentele noastre şi vechile lor odoare, 

se deprind şoapte tainice de altă dată, din vre

muri apuse de mult, cari ne spun cine au fost 

străbunii noştri şi care a fost sufletu lor.

Ruinându-se aceste rămăşiţe ale lumii trecute 

a străbunilor, se duc odată cu ele şi acele şoapte 

tainice de artă şi de istorie, acele şoapte de

frumoasă poezie a trecutului.

Toate acestea sunt cărţi în care-i scris trecutu 

Neamului şi noi avem datoria cu toţii să ne 

îngrijim de aceste cărţi şi trebuie să avem tjn 

cult deosebit pentru strămoşii noştri, cari azi 

trăiesc prin noi, după cum şi noi mâne vom 

trăi prin urmaşii noştri, şi slava trecutului nostru 

îi slava noastră, după cum va fi şi a celor 

de mâne.

întrucât măsura conştiinţii naţionale a unui 
popor stă în felul cum acel popor ştie să-şi 
preţuiască comorile trecutului, de aceia şi noi
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datori slntem să le îngrijim cu toată sfinţenia.
*

Pentru timpul de azi, când atâtea curente 

nesănătoase au început a-şi face cale la noi, 

monumentele noastre au un rol covârşitor pentru 

educaţia religioasă-naţională a tinerelor generaţii 

şi aici trebuie să fie şcoala unde cunoscătorii 

inimoşi să dea învăţătura caldă care la rând 

să încălzească sufletele tinere, care au început 

după moda de acum de a iubi şi ele tot ceia 

ce-i străin, şi escursiile şcolare să fie în viitor 

momente solemne de înălţare sufletească, iar nu 

ca până acum.

In ceia ce ne priveşte pe noi, preoţii, trebuie

să fim mândri că avem această frumoasă sarcină 

de străjări ai odoarelor trecutului.

Să căutăm, deci, ca tot cu aceiaşi vrednicie 

cu care ne îndeplinim slujba Domnului, cât şi 

alte rosturi de seamă din vieaţa actuală a Nea

mului, apoi tot cu aceiaşi vrednicie, tot cu aceiaşi 

sfinţenie, să ne îndeplinim şi slujba de străjări 

neadormiţi a acestor scumpe şi nepreţuite comori 

ale Neamului Românesc.

ECONOMU V. URSACESCU
Membru corespondent al Comislunii Monumentelor Istorice 
Inspector al monumentelor religioase din eparhia Hunilor.

Olfeneşti-Fălciu

AVERILE MĂNĂSTIREŞTI DIN BASARABIA

Chestiunea averilor mănăstireşti este o ches

tiune foarte plină de asperităţi. Ea a fost dez

legată în Principatele Unite în anul 1864 de
#

domnitorul Ioan Cuza cu ajutătorii săi, aşa cum 

împrejurările vremei şi cum cultura lor le-a dictat. 

Punctul de vedere juridic de fapt nici astăzi nu 

este limpezit. Executarea pentru mănăstirile din 

vechile hotare este un fapt desăvârşit. Acum se 

pune înaintea conducătorilor aceiaş problemă 

pentru averile mănăstireşti dintre Prut şi Nistru, 

cari pe vremea secularizărei averilor mănăstireşti 

din vechiul regat erau sub stăpânirea rusă. Noi 

aici deocamdată vom căuta să lămurim de la 

început chestiunea în general. Iar în alte arti

cole vom dezvălui atâtea părţi necunoscute de 

literatura noastră istorică, în legătură cu aceste 

averi.

Prima întrebare care se ridică înaintea noastră 

este: cui aparţine dreptul de proprietate asupra 

bunurilor mănăstireşti, cari mai înainte se aflau 

sub conducerea lor, sau mai bine numai sub 

chivernisirea lor? Pentru a da un răspuns po

trivit cu adevărul, — fiindcă este vorba despre 

averile mănăstireşti, cari se găsesc în Basarabia, 

care odinioară forma o parte din Moldova, şi 

care acum după o suferinţă de o sută şi mai 

bine de ani ş’a reîntors la trupul din care a 

fost deslipită, — trebuie să ne adresăm la istoria 

mănăstirilor şi averilor pe cari le-au avut ele sub

conducere şi să ne folosim de actele cari se

păstrează în instituţiile de stat ale României şi 
de literatura care priveşte această chestiune.

Dintre actele cari se referă la această ches

tiune sunt:

a) Actele în puterea cărora s’au clădit mănăs

tirile ;

b) Actele de danie făcute de dăruitori ţi sanc

ţionate în diferite vremuri de domnitorii munteni 

şi moldoveni;

c) Actele din cari se văd măsurile pe cari 

le-au luat, în diferite vremuri, domnitorii aceştia 

cu privire la conducerea mănăstirilor ;

d) Actele diferiţilor conducători ai bisericii de 

răsărit, privitoare la punerea în ordine a averilor 

mănăstireşti ;

e) Actele din cari se vede ce fel de înţelegeri 

s’au încheiat privitor la mănăstiri şi la ave

rile lor.

Afară de acestea, trebuie să avem în vedere 

pravilele canonice, stabilite de soboarele ecumenice 

pentru mănăstiri în general; legile, drepturile şi 

privilegiile politice şi în sfârşit, ceia ce este mai 

de seamă, obiceiul pământului al celor două ţări 

în diferite epoci.

Toate aceste acte fiind sistematizate, se pot 

grupa în următoarele 8 categorii:

a) Actele privitoare la orânduirea aşa numi

telor mănăstiri închinate, atât din punct de ve

dere al disciplinei lăuntrice, cât şi din punct de

vedere al pravilelor canonice şi obligaţiunile 

mănăstirilor în vederea conducerei averilor.

b) Actele privitoare la gonirea în massă a 

Grecilor din Principate şi lipsirea lor de dreptul
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de a se naturaliza In aceste două ţări, şi deci 

şi în Basarabia.

c) Actele făcute de către ctitorii mănăstirilor.

d) Actele falsificate.

e) Gramatele patriarhale, cari opresc şi in

terzic închinarea de mănăstiri.

f) Actele de dăruire de averi nemişcătoare şi 

mişcătoare, patente asupra privilegiilor fiscale, 

dăruite sau cedate mănăstirilor şi daruri pentru 

locurile sfinte.

g) Actele privitoare la impozitele puse asupra 

veniturilor averilor mănăstireşti, şi în special, 

ceia ce este foarte de seamă în această afacere, 

obligaţiunile mănăstirilor de a întreţine diferite 

instituţiuni de binefacere precum şi ale acelora 

cari aduc un folos obştesc, precum şi îndatoririle 

mănăstirilor de a ajuta la întreţinerea acelor in

stituţiuni, chiar dacă nu sunt în legătură cu aceia 

cari le-1 au întemeiat.

h) Actele cari stabilesc controlul statului asupra 

conducerei averilor mănăstireşti şi cheltuirea ve

niturilor lor.

Toate aceste acte precum şi literatura în le

gătură cu această chestiune sunt arătate mai la 

vale în citatele de jos.

Toate averile atât cele mişcătoare cât si cele 

nemişcătoare, cari au aparţinut mănăstirilor mun- 

tene şi moldovene, — şi când zicem moldovene 

înţelegem şi basarabene, — pe cari Grecii cu 

îndrăzneală le numiau averi ale mănăstirilor gre

ceşti au fost averile mănăstirilor din pământul 

acestor Principate. Intemeetorii mănăstirilor locale 

şi alţi binefăcători creştini au dăruit pământuri, 

vii, case şi alte averi mănăstirilor, cari se aflau 

exclusiv în ţara lor, şi nu avem nici un caz 

când un binefăcător ar fi dat bunurile sale miş

cătoare sau nemişcătoare vreunei mănăstiri, cari 

s’ar fi găsit în afară de hotarele ţărei lor. 

Toate aceste bunuri au fost dăruite numai mă

năstirilor din Muntenia, Moldova şi prin urmare 

şi din Basarabia. Merită atenţiunea noastră faptul 

că atunci când au fost cazuri că binefăcătorii, 

cari doriau, să ocolească acest obiceiu, — şi aceste 

dorinţe au început să apară în vremea când aceste 

Principate erau conduse de fanarioţi, — totdeauna 

făceau aşa lei caşi cum mănăstirea streină s’ar 

afla în oarecari legături închipuite cu mănăstirea 

din ţară căreia i se dăruia ceva. Obiceiul şi

ordinea arătată mai sus privitoare la dăruirea de 
averi mănăstirilor locale se explică uşor de le

gile şi obiceiurile Munteniei şi Moldovei şi deci 

şi ale Basarabiei şi prin dispoziţiunile Porţei 

Otomane, care interziceau atât musulmanilor cât 

şi creştinilor să stăpânească averi nemişcătoare 

în hotarele Munteniei şi Moldovei, Până în prezent, 

ni s’a păstrat o mulţime de acte din care se 

poate vedea că, ori de câte ori era vreo ame

ninţare ca aceste drepturi să fie călcate, de atâtea 

ori se restabileau prin actele date. Continuu boerii, 

divanurile boereşti şi chiar domnitorii interveneau 

prin actele pe cari le dau, ca să opriască pe 

Greci de a căpăta averi nemişcătoare în Prin

cipatele române. Se mergea până acolo, în cât 

ei nu aveau dreptul să moştenească nici averile 

nemişcătoare provenite din actele dotale, în cazul 

când se căsătoriau cu o pământeancă. C. Da- 

pontes, secretarul lui Mavrocordat, ne poves

teşte cum aceşti Greci erau goniţi în massă 

pentru atâtea ticăloşii săvârşite, cari se aşezaseră 

în Muntenia şi Moldova, mulţumită răbdărei po

porului nostru şi împotriva legilor ţărei şi tra

tatelor cu Poarta Otomană1).

Până unde se mergea cu împiedicarea acestor 

Greci, cari călcau orice lege şi orice obicei al 

locuitorilor din Principate, se vede din tratatul 

pe care Mihai Viteazul l-a încheiat cu principele 

Ardealului, Sigismund Batory, în care se pune

următoarea condiţiune: *din doisprezece boeri.

niciunul nu poate fi dintre Greci şi acestora nu 

li se va da nicio slujbă, şi nici n u li se za da 

niciun titlu de boerie». Prin urmare, atâta vreme 

cât în ambele principate a existat legea şi a 

fost obiceiul păstrat de străbuni, — lege şi obicei 

pe care nu l-a călcat nici boer şi nici domn, — 

de la sine se înţelege, că niciun dăruitor ş: 

niciun ctitor nu a putut să facă danie minâs- 

tirilor streine vreo moşie sau vreun bun.

Mănăstirile locale au putut avea legături cu 

cele streine, dar legături de altă natură, despre 

cari vom vorbi mai jos.

Merită atenţiune specială, că în acelaş timp 

cu numărul cel mare de documente, care con

firmă dăruirea de bunuri mişcătoare mânăsn-

«

l) Gramatele: lui Mihai Viteazul din 28 August 1599.
lui Leon Ştefan din 23 Iulie 1631. 
lui Radu Leon din 9 Decembre 1668. 
lui Ştefan Racoviţă din 1764. 
lui Alexandru Ghica din 1767. 
lui Mihail Şuţu din 1784.

Hotărârea sinodală a clerului moldovean din 1 Ianuar l 
confirmată prin firman turcesc în 1781.

Actele adunărilor generale din Valahia din 9 Martie 1823 s;
din Moldova din 22 Martie 1826.
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rilor streine, nu-i nici un act de dăruire de avere seamă pe documentele aşa numitei închinări prin

t

nemişcătoare la  mănăstirile streine. Mulţi au dăruit 

bani, lucruri preţioase, sare, grâu, miere, ceară, 

tâmâe şi poate chiar ţigani ca robi. Nimeni însă 

nu a dăruit mănăstirilor streine pământuri, case 

şi vii. Nimeni nu le-a dăruit nici rumâni, nici 

vecini, nici privilegii, nici dreptul de a lua con- 

tribuţiuni (taxe) în folosul lor, precum nici un 

fel de vamă. Asemenea daruri puteau primi 

num ai mănăstirile locale, şi prin urmare aveau pu- 

inţa să stăpânească bunuri nemişcătoare. Astfel, 

de pildă, la încercarea de a da moşiile mânăs

tirei Floreşti din Moldova uneia din mănăstirile 

din Atos, moştenitorii ctitorului mânăstirei Fio- 

reşti au apărat drepturile mânăstirei locale (în 

1806 şi 1827).

Astfel că pe temelia celor spuse mai sus, 

chestiunea despre dreptul de proprietate se ho

tărăşte atât de documente cât şi de stăpânirea 

de tapt în folosul mănăstirilor locale din Mun

tenia şi Moldova, şi deci şi din Basarabia. Acest 

lucru este aşa de adevărat, în cât reprezentanţii 

st. Locuri totdeauna, când li s’au cerut mai în

ainte documentele, cari confirmau dreptul lor de 

proprietate, au spus că le-au pierdut,1) şi numai 

după aceia au prezentat 51 de documente, a 

căror autencitate este mai mult de cât îndo- 

elnică*).

înşişi reprezentanţii St. Locuri din Răsărit 

pentru confirmarea închipuitului drept de pro

prietate al mănăstirilor greceşti asupra averilor 

mănăstireşti din Basarabia se razimă mai cu

*) Vezi: „Sbornik bessarabsksgo zemstva“ din 1875. Nr. 2 şi 3 
Otcet D. S. S. şi Camerierului A. A. Borobkov, «Docîad bessa- 
rabskoi gubernskoî zemskoî upravâ» din 1896 şi altele.

*) Vezi: „Revista istorică a arhivelor României" şi lista docu
mentelor, cari se păstrează in mănăstirile din Atos, care s’a 
tipărit de arhimandritul Porîirie în 1848 la Petersburg in limba 
rusă. Reprezentanţii mânăstirilor greceşti au înfăţişat în 1896 
următoarele documente:

Gramata lui A. Moruzi din 1803, Oct. 15 despre dăruirea mo
şiei Tirteşti din jud. Orhei mânăstirei Sf. Sava din Iaşi;

Gramata divanului moldovenesc din 26 Sept. 1809 despre 
dăruirea moşiei Ceobra aceleiaş mănăstiri;

Gramata lui Mafei Ghica din 5 Martie 1863 despre dăruirea 
moşiile Larioneşti şi Glinjep aceleiaş mănăstiri;

Copia de pe zapisul din 1772 despre dăruirea moşiilor Zabri- 
ceani şi Beşenăuţi aeeleiaş mănăstiri;

Copia de pe zapisul din 30 Decembre 1819 despre dăruirea 
moşiei Cibra jud. Hotin, aceleiaş mănăstiri;

Copia de pe zapisul din 27 lunea 1818 despre dăruirea moşiei 
Foleşti, jud. Iaşi, mânăstirei Galata din Iaşi;

Copia de pe zapisul din 25 Aprilie 1785 despre dăruirea moşiei 
Nisporeni din punctul Nâncul;

Copia de pe gramata din 20 Sept. 1803 despre dăruirea moşiei 
Punereşti mânăstirei Sf. Sava din Iaşi;

Copia zapisului din 15 lanuare 1742 despre dăruirea moşiei 
Glinjeni aceleiaşi mănăstiri;

Copia de pe zapisul din 31 Mai 1772 despre dăruirea moşiei 
Iurjeniţi mânăstirei Pobrata şi altele.

care s’ar dovedi oarecari legături între mănăs

tirile locale cu cele din Răsărit. Aceşti preten

denţi Greci zic: «D a, este adevărat, că averile 

acestea sunt ale m ănăstirilor româneşti, dar aceste 

mănăstiri româneşti sunt închinate la  mănăstirile 

greceşti din R ăsărit şi în puterea acestei închinări 

sunt deja proprietate ale m ănăstirilor streine».

Aici nu numai că este o greşală, dar se furi

şează şi o voită interpretare greşită a înţele- 

gerei lucrului. Aşa numita închinare nu însem

nează stăpânire şi încă cu dreptul de proprietate. 

Documentele şi faptele dovedesc adevărul acesta 

până la evidenţă.

Cercetând dreptul canonic, nu găsim în hotă

rârile soboarelor ecumenice nimic, care ar în

gădui închinarea sau supunerea unei mănăstiri 

alteia. Din potrivă, judecând după cele ce se 

spun în pravila 20-a a soborului al Vll-lea ecu

menic, şi, în general, judecând după cele ce s’a 

hotărât cu privire la orânduirea mănăstirilor, 

ordinei şi disciplinei lor lăuntrice," ajungem la o 

concluziune dreaptă, că toate hotărârile recunosc 

numai mănăstirile independente, de sine stătătoare, 

cari se conduc sub privigherea episcopilor şi a 

autorităţilor locale.

După cele spuse mai sus, cu istoria în mână, 

putem urmări încercările făcute atât în Ţările 

române cât şi în Răsărit asupra obiceiului de a 

se închina mănăstiri una alteia. Dacă s’au făcut 

asemenea încercări, ele s’au făcut împotriva ca- 

noanelor şi a hotărârilor conducătorilor bisericei; 

toate aceste încercări au întâmpinat adeseori 

piedici din partea autorităţilor bisericeşti şi civile. 

Ideia de a supune o mănăstire alteia este idei a 

evului mediu ca cel ce este mai slab să caute 

întărire şi sprijin la cel mai puternic, ideie care 

în legătură cu monahismul şi-a găsit primire 

mai mult de cât în orice domeniu.

Unii dintre ctitorii şi dăruitorii de averi mâ

năstirilor au arătat limpede drepturile şi mai cu 

seamă îndatoririle pe cari le au mănăstirile ţaţă 

de diferite instituţiuni de binefacere, că adeseaori 

conducătorii acestor averi fugiau de îndeplinirea 

acestor sarcini. Ideia închinărei din punctul de 

vedere al bisericei de răsărit este tără îndoială 

în strâns ă legătură cu ideia de suveranitate din

dreţ>to\ apusean. Această noţiune determina le- 
g Porţei Otomane taţ^ de Muntenia şi Mol-
dova. Tot această noţiune mai arată drepturile
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şi îndatoririle cari izvorăsc din aşa numita în

chinare. Ea însemnează anume contribuţiuni şi 

ajutorare cu cari vasalul este obligat faţă de apă

rătorul său. De aici, din acestea, nu reiese nici 

de cum dreptul de proprietate asupra averei 

mobile şi imobile a clientului, care păstra tot

deauna deplinul şi nemărginitul drept de a stă

pâni şi a dispune de averea sa după bunul său 

plac, exact ca libertatea nemărginită fizică şi spi

rituală. Prin urmare, şi obligaţiunea aşa numitelor 

mânăstiri închinate coprinde numai recunoaşterea 

întâetăţei spirituale a unei mânăstiri asupra al

teia, iar în ceia ce priveşte partea materială, ea 

se da numai în anumite cazuri bine stabilite.

In ce consta susţinerea pe care o dau mănăs

tirile locale din Muntenia şi Moldova mănăs

tirilor răsăritene ? Din dările de seamă a celor 

26 de mânăstiri pe cari Grecii le numesc în

chinate se vede că mănăstirea locală după plata 

pe care trebuia să o ia statul din partea ei, şi 

după suma care se scădea pentru întreţinerea 

însăşi mânăstirei, trimetea mânăstirei răsăritene

numai un procent de 5°/0 din venitul curat şi

niciodată nu li era îngăduit să dea mai mult1).

Cercetând chestiunea aşa numitelor mânăstiri 

stavropighiale şi raporturile lor faţă de metoace, 

vedem că toate mănăstirile vechi din Muntenia 

şi Moldova precum şi o mare parte din cele în

temeiate mai pe urmă, că toate erau stavro

pighiale, iar metoacele la rândul lor totdeauna 

şi-au avut conducerea lor cu totul independentă 

de a mănăstirilor din prima categorie. Toate 

legăturile mănăstirilor din cele două categorii se 

reduc la aceia că metoacele recunoşteau în- 

tâetatea spirituală faţă de mănăstirile stavropi- 

ghiale şi le aduceau darurile pe cari le stabili

seră ctitorii lor®).

Tocmai în epoca când sultanul începu să nu

mească ca domni în Principatele române dintre 

Grecii fanarului constantinopolitan, şi când după 

ei începu şi inundaţia Grecilor în aceste prin

cipate, boerii şi domnii fanarioţi fură înduplecaţi

să închine dintre mănăstirile locale la diferite
/

mânăstiri din Orient. Atunci s’a săvârşit ne

dreptul act al închinărei mănăstirilor noastre 

către cele din Ierusalim, Sf. Munte etc.

*). Vezi: Ioan Brezoianu: «Aşa numitele mânăstiri închinate 
lonachii streini». Bucureşti 1861.

*) Vezi: „Gramsta patriarhului constantinopolitan Calinic" din 
10 Februar 1702.

Că aceste închinări au fost nedrepte şi ile

gale, se poate vedea din documentele amintite 

la început şi din hotărârea 12-a a soborului al 

Vll-lea ecumenic, care opreşte pe orice om. fii 

mirean sau monah, fie strein sau rudă cu ctifctul 

unei mânăstiri, fie chiar întemeietorul ei — din 

clipa ce a scris actul de întemeiere al ei — să 

dispună de avutul mânăstirei sau să schimbe in

tru câtva vreuna din dispoziţiunile testamentare 

şi mai cu seamă când aceste dispoziţiuni nu sunt 

împotriva legei.

Patriarhii, domnitorii munteni şi moldoveni 

precum şi adunările boerilor nu odată s’au ri

dicat contra unor astfel de atentate ilegale ale

închinărilor, anulându-le şi interzicându-le pen

tru viitor. Bogăţia de documente, cari se păs

trează în diferite instituţii şi arhive româneşti 

dovedesc şi lămuresc până la evidenţă cele spuse 

mai sus. In momentul când Poarta Otomană 

smulse independenţa Principatelor române şi în- 

cepîi să dea scaunele de domnie diferitelor per

soane streine de sângele şi aspiraţiunile naţiunei 

româneşti, cari nu aveau alt interes decât să 

se îmbogăţească pe seama muncei ţăranului ro

mân, şi odată cu aceasta mulţi dintre moşteni

torii ctitorilor de mânăstiri încercau să se calce 

din motive de îmbogăţire independenţa mănăs

tirilor locale, închinându-le diferitelor mânăstiri 

din răsărit. S’ar alcătui volume întregi din do

cumentele ctitoreşti, falsificate în diferite chipuri 

de către călugării greci, numai şi numai sâ-şi 

poată dovedi dreptul asupra uneia sau alteia din 

mănăstirile noastre. ')

Ca să se vadă până unde mergea necuviinţa 
călugărilor greci, nu avem decât să citim docu
mentul prin care ei vând mănăstirea Sf. Gheorghc 
din codrul Herţei armenilor. *)

-1) Vezi: Gramata lui Alexandru Iliaş din 6 Martie 1628;
Gramata lui Matei Basarab din 27 Ncembrie 1638 
Gramata lui Matei Basarab din 27 Noembrie 1639 
Gramata lui Matei Basarab din 20 Decembrie 
Gramata Patriarhului de Constantinopol din 1640 
Gramata Sinodală a Patriarhului de Const din 164' 
Gramata lui Constantin Basarab din 14 Mai 165" 
Gramata lui Leon Radu din 29 Aprilie 1667;
Raportul adunărei generale a Munteniei, confirmai r-_ 

domnitorul Moruzi din 8 Februarie 1794 şi altele.

3) Vezi: Afară de documentele citate, citeşte:
Testamentul lui Buzemo din 9 Septembrie 

ata lui Radu — din 19 Mai 1615;
Gramata patriarhală din 8 Martie 1692;
Gramata falsă a lui Radu — din 10 Februarie 161c 
Gramata lui Radu Leon din 29 Aprilie 16^7:
Gramata lui Nicolae Mavrocordat din 19 Iulie 171?: 
Gramata lui Mihail Racoviţă din 30 Iunie 1716: 
Gramata lui Grigore Ghica din din 17 0;
Gramata lui Ipsilante din 1720;
Gramata lui Grigorie Ghica din 15 Ianuarie 1774, şi actele.

II

«I
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Lăsând la o parte criminala încercare â călu- 

lugărilor greci de a călca legile şi obiceiurile 

ţărei ospitaliere, care i-a primit, ne vom ocupa 

cu Închinarea în adevăratul ei înţeles, adică în 

înţelesul ei de înrudire spirituală, singura care 

poate exista între două instituţii călugăreşti. A- 

ceste legături s’au început prin aceia că mănă

stirile greceşti trimiteau celor locale din Mun

tenia şi Moldova Învăţători şi egumeni. Aceştia 

însă lucrau în spirit cu totul contrariu noţivtnei 

de închinare a unei mănăstiri faţă de alta. Până 

acolo mersese necuviinţa acestor trimişi ai mă

năstirilor greceşti, în cât Patriarhul Macarie al 

Antiohiei, care între anii 1654— 1658 cercetase 

Principatele Române şi Rusia, prin pana diaco

nului Pavel, fiul său, povesteşte, că dorind să 

închine bogata mănăstire Căluiul patriarhiei din 

Antiohia, alară d.e egumenul grec şi alţi câţiva
4

dintre partizanii lui, nu a mai găsit pe niciunul 

dintre călugării ei, cari să cadă de acord cu 

această închinare.

Legea românească, obiceiurile pământului şi 

actele mărturisesc că singurele mănăstiri, cari au 

dreptul să stăpânească averile mişcătoare şi ne

mişcătoare în Muntenia, Moldova şi deci şi Ba

sarabia, sunt numai mănăstirile locale din aceste 

ţinuturi, iar nicidecum cele streine. Numai mă

năstirile locale stăpâniau în Muntenia şi Moldova 

averile nemişcătoare cu dreptul de deplină pro

prietate. Grecul strein nu avea dreptul să dă

ruiască ceia ce nu-i aparţinea, şi nu putea primi 

ca dar un bun nemişcător cu dreptul de pro

prietate, căci fiind strein — fie fiziceşte sau ju- 

ridiceşte — nu avea în Muntenia şi Moldova drep

tul de proprietate1).

Am lămurit până acum pe scurt dreptul d« 

proprietate al averilor mănăstireşti din Princi

patele române. Acum ne vom sili să limpezim 

tot pe scurt cum au pătruns călugării greci prin 

mănăstirile noastre şi ce activitate aveau. Stu

diind pravilele privitoare în special la mănăsti

rile muntene şi moldovene, vedem că egume- 

natul lor trebuia să tie ales de către adunarea 

tuturor fraţilor din acea mănăstire şi din mijlo

cul lor, iar în caz de lipsă de un om vrednic 

pentru această sarcină, numai atunci se îngăduia

*) Vezi: The travels of Macarius, translated frora the arabic 

by Belfour. London. 1836 — 7, pag. 372. Cf. Traducerea româ

nească de Emilia Cioranu, Bucureşti. Cf. Traducerea rusă a lui 

Murcos.

să se aleagă un alt frate din altă mănăstire.
Confirmarea acestui Jucru o găsim şi în pravila

88-a a soborului ecumenic din Cartagena (sinod 

local), care pravilă opreşte pe un monah să fie 

ales în altă mănăstire decât în aceia unde este 

socotit cu metania sa; precum şi în hotărârile 

17 şi 21 ale sinodului al Vll-lea ecumenic, care 

opreşte pe monahi să treacă în calitate de egu

men dintr’o mănăstire în alta sau chiar ca sim

plu monah. ’)

Această ordine s’a păstrat până când Princi

patele române au început să intre în legături 

mai strânse cu mănăstirile din Răsărit. Din a- 

ceastă vreme, unii domnitori şi ctitori de mă

năstiri, dorind să ridice nivelul spiritual al mă

năstirilor locale şi presupunând în călugării ră- 

săriteni o treaptă mai înaltă de desvoltare, au 

chemat, — împotriva legilor şi obiceiului ţărei — 

egumeni greci pentru ocuparea locurilor cores

punzătoare în mănăstirile muntene şi moldovene.

Cu tot regretul, domnitorii fanarioţi şi chiar 

unii dintre ctitori nu s’au condus totdeauna de 

ideia vredniciei candidaţilor, ci mai mult de gân

dul iubirei de argint. Aceşti egumeni greci au 

abuzat de ospitalitatea ce li s’a dat exploatând 

mănăstirile locale în folosul celor streine.

Intorcându-ne iarăş la cuvintele lui Paul de

Aleppo, vedem, că «toate aceste locuri sunt acum 

pustiite şi ruinate pentru că proprietarii lor după 

câtăva vreme, după înfiinţarea mânăstirei- le-au 

încredinţat conducerea patriarhului Nichifoi de 

Alexandria, după moartea căruia nimeni nu se 

mai interesa de conducerea mănăstirilor».

Abuzurile se măreau din zi în zi. Ctitorii şi 

jertfitorii totdeauna atrăgeau atenţiunea autori

tăţilor locale asupra dreptului lor de a apăra 

mănăstirile şi de a Înlocui pe egumenii nedes

toinici, cu alţii cari ar fi în stare să aducă la 

îndeplinire dorinţa jertfitorilor.

De aici vedem, că întemeietorii şi jertfitorii 

mănăstirilor puneau averile mişcătoare şi nemiş

cătoare pe cari le dăruiau mănăstirilor îocale 

autorităţilor din Principate. Actele vorbesc de 

această autonomie a Principatelor în ceia ce

]) Vezi gramata, confirmată de adunarea boerilor şi domni
torul Constantin Mavrocordat, în care se enumără şi gramatel®

de mai înainte dela 1596 până la 1664. In această gramata se 

rezumă toate hotărârile adunărilor boerilor, ale domnitorilor ţi 

ale patriarhiei constantinopolitane';cari regulau şi confirmau drep

turile şi organizaţia mânăstirilor locale.
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priveşte independenţa lor şi supunerea egume

nilor acestor autorităţi.

Am văzut motivele pentru cari egumenii greci 

erau chemaţi în mănăstirile noastre, la care se 

mai adaogă şi taptul că se credeau că sunt foarte 

cunoscători ai treburilor bisericeşti. Afară de 

aceasta, călugării greci erau toarte strâmtoraţi 

din punct de vedere al mijloacelor băneşti. Ro

mânii i-au chemat crezând că aceştia vor sluji 

ca un adevărat model de cuvioşie şi că vor răs

pândi lumina cărţei şi a faptei bune în ţară. 

Procedând astfel, Românii îşi rezervau dreptul
«

de a-i înlătura atunci când se va vedea că sunt 

nevrednici.

Acest drept niciodată nu pierea din ochii con

ducătorilor bisericeşti şi civili. Pentru confirma

rea celor spuse mai sus, trimetem pe cititor la 

actui de fondaţie al mânăstirei Cotroceni a lui 

Şerban Cantacuzino şi la Memoriul lui Bengescu

din 1858, pag. 75.

Ca rezultat al conducerei mânăstirilor de că

tre egumenii greci este căderea în ruină şi pus

tiire a acestor mănăstiri. In schimbul cuvioşiei, 

luminărei culturale, şi faptelor bune la cari se gân- 

diau jertfitorii şi binefăcătorii locaşurilor sfinte, au 

apărut, mulţumită Grecilor, ticăloşia, lenevia, îri- 

tunerecul, lipsa de cinste şi trădarea. Multe din 

mănăstirile conduse de Greci se ruinau, rămă

seseră nu numai fără monahi, ci chiar fără preoţi 

şi s’au transformat în biurouri pentru contra

bandişti, în vetre de intrigi, procese şi desfrâu.

Astfel fusese până în anul 1821, până la că

derea de istov a fanarioţilor. In anul 1823, pe 

temelia firmanului sultanului, toţi monahii greci 

sunt goniţi din mănăstiri şi averile mănăstireşti 

trec sub conducerea unor comisiuni speciale, 

formate din boerii locali sub preşedinţia mitro

politului principatelor. După aceasta, chestiunea 

aceasta devine din 1827 obiectul politicei Tur

ciei şi Rusiei. In 1828, moşiile mănăstireşti se 

reîntorc monahilor greci. In 1833, luna Noem- 

brie, graful Chiselef, din cauza unor grozave 

abuzuri ale monahilor greci, a declarat toate 

contractele făcute fără ştirea guvernului, ca ne

existente, dacă aceste contracte erau încheiate 

pe mai mult de trei ani, iar pe egumeni i-a 

lipsit de locurile lor şi i-a dat în judecată pentru 

cheltuirea averilor. In anul 1834 s’a adaos anu

mite articole în Regulamentul organic prin cari

se prevedea cercetarea acestei chestiuni privi

toare la averile mânătireşti. Toate aceste mă

suri, însă, din cauza vicleniei greceşti, au fost 

fără nici un folos. Numai după ciocnirea bul

gară cu călugării greci, cari năpădiseră bise

rica bulgară, guvernul rus transformă chestiunea 

aceasta într’o chestiune de politică orientală 

Mulţumită banilor şi intrigilor greceşti, măsurile 

regulamentului organic s’au amânat mai întâi

pe 10 ani, iar mai apoi 9 ani, cu toate prote

stările adunărilor naţionale şi ale domnilor din

1837, 1838, 1839.

In sfârşit, la începutul anului 1850 o cunoa

ştere mai în detaliu a chestiunei schimbă cu 

desăvârşire punctul de vedere al guvernului rus 

asupra averilor mănăstireşti, lucru care se vede 

din nota cabinetului din St. Petersburg către 

ministrul plenipotenţiar Butenev, în 1852.

« Domnia voastră, în sfârşit, veţi arăta patriar

hilor însărcinarea lor de a pune hotar tuturor 

abuzurilor egumenilor, căci aceste abuzuri provoacă 

adesea învinuiri fără temei asupra adminstraţiei

spirituale». Astfel zicea Guvernul ros reprezetan- 

tului său din Constantinopole.

Nici aceste măsuri, cu toate acestea, nu au 

dus la nimic, astfel că în 1864 toate averile mă

năstireşti din Principatele Unite au fost secu

larizate de guvernul lui Alexandru Ioan Cura.
*

* #

Cum erau veniturile averilor mănăstireşti îm

părţite? Pentru a avea răspunsul la această În

trebare trebue să ne adresăm la actele de dacie 

din cari reiese că se puneau două condiţiuni, 

obligatorii pentru toate averile mănăstireşti. Fie

care dăruitor când dăruia ceva vreunei mănăstiri 

avea două scopuri: a) întreţinerea mânăstirei şi

b) ajutorarea instituţiunilor de binefacere ob

ştească.

Prima condiţiune este aşa de limpede, încât 

parcă nici nu ar mai fi nevoe de a mai fi 

înscrisă în actul de danie. Cu toate acestea, 

dăruitorii lăsau o foarte bună parte din venitul 

averilor pentru întreţinerea mânăstirei, ca şi cum 

aceşti dâruitori s’ar fi temut că va sosi o vreme 

când mănăstirile locale vor fi jefuite în folosul 

călugărilor streini, sau în folosul lor personal. 

In România, mănăstirile nu au servit numai 

pentru viaţa singuratică a călugărilor, ci şi pentru 

apărarea la adăpostul lor a poporului, care fugea
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de năvălirea duşmanilor. De aceia o mare parte 

din mănăstiri sunt clădite ca nişte adevărate

fortăreţe1#).

Deci dar cine doria binele şi luminarea ţărei 

sale dăruia din avutul său mănăstirilor. De aceia 

străbunii noştri puneau pe altarul religiei toate da

rurile patriotismului lor. Ei dâruiau averi mănăsti

rilor, ca să poată ajuta pe strein şi neputincios, aju

tau săracilor şi văduvelor, dădeau dotă orfanilor, 

întreţineau spitale, azile şi şcoli, aşezau tipografii 

pentru tipărirea şi răspândirea cărţilor folositoare, 

cu un cuvânu ajutau pe toate căile buna stare 

a poporului românesc, fie spirituală, fie mate

rială, iar în caz de nevoe, jertfiau totul pentru 

patrie, când ea se afla în vremuri de grea cumpănă.

Tot ceeace am spus mai sus se confirmă de 

documente. în aceste documente se arată con- 

diţiuniîe şi sarcinile cari se puneau de către dă- 

ruitori conducătorilor mănăstirilor. Toate aceste

îndatoriri se împliniau cu sfinţenie până când 

mănăstirile nu erau ocupate de călugări greci.

Mănăstirile locale, fiecare în parte şi toate 

împreună, se luptau cu epidemiile, clădiau şi în

treţineau spitalele, azilele, adăposturile pentru 

bătrâni şi neputincioşi şi şcolile, seminariile şi 

tipografiile, stingeau datoriile statului şi între

ţineau oastea de apărare, până când activitatea 

lor binefăcătoare nu a fost întreruptă la înce

putul secolului al XVIIl-lea de către domnitorii 

arendatori ale lor, de domnitorii fanarioţi cu 

monahii greci aduşi de ei.
*

* *

Tot ceiace am spus mai sus despre averile 

mănăstireşti din Muntenia şi Moldova se referă 

şi la averile mănăstireşti din Basarabia, care în-

nainte vreme formau un singur trup cu princi

patele la care s’a reîntors acum. In Basarabia am 

avut până la legea agrară din urmă următoarele 

categorii de averi mănăstireşti:

a) Averile mănăstirilor şi schiturilor locale;

10) Raportul Adunărei generale a Moldovei din 12 Septembrie 
1704 şi dela 1 Martie 1706.

Gramata lui Ipsilantc din 17 Martie 1775.
Gramata lui Moruzi din 23 Noembrie 1793 şi 20 Oct. 1794.
Gramata lui Hangerli din 22 Ianuarie 1793.
Gramata lui Constantin Brâncoveanu din 1707 şi altele. Vezi 

şi Dările de seamă făcute de mănăstiri şi prezentate guvernelor 
Principatelor Muntenia şi Moldova pe anii 1730—1741.

Vezi; «Pravitslîstvennâî Vîestnik pe 1874, Nr. 12-19.
Vezi: «Istoria universală de SchlGsser, voi. III pag 494, 496, 

4.»7 şi altele.
Vezi: «Istoria conciliului din Florenţa» de Smirnov, (în ru

seşte).
Vezi: «Rumânskia gospodarstva =  Statele româneşti» de Pa- 

lauzov, (în ruseşte).

b) Averile mănăstireşti de peste graniţă (din

Moldova) în total 50.000 de desiatine 100.000 

pogoane.

c) Averile mănăstirilor închinate mănăstirilor 

din Răsărit, mai mult de 200.000 desiatine.

Cum erau conduse aceste averi de către re

prezentanţii mănăstirilor din răsărit, am arătat 

mai sus şi se confirmă şi de către darea de seamă 

de stat asupra primirei acestor averi din Basa

rabia de către persoana trimisă de Ministerul de 

Domenii Borobkovâi în puterea ordinului ţaral

din 9 Martie 1873. ')

In puterea ordinelor ţarale din 9 Martie şi 8 

Septembrie 1873 şi 21 Mai 1876, averile mănă

stireşti s’au luat de sub conducerea directă a 

clerului grec şi au fost date sub conducerea 

statului. Afară de aceasta, veniturile au fost dis

tribuite astfel:

a) '/5 au fost date pentru cheltuelele conducerei;

b) a/5 pentru clădirea şi întreţinerea institu

ţiilor de binefacere, azile şi de şcoală şi

c) 2/5 în folosul bisericilor din răsărit.

Binefăcătoarea acţiune a acestor măsuri s’a

manifestat în orânduirea conducerei averilor, în 

mărirea veniturilor lor şi în clădirea în Basarabia 

a 2 şcoli spirituale de băeţi, una de fete, 55 de 

şcoli săteşti, eparhiale şi mănăstireşti, 3 şcoli de 

agricultură şi în clădirea unui spital de nebuni 

adică în îndeplinirea măcar în parte a voinţei 

dăruitorilor acestor averi, ceiace mănăstirile gre

ceşti şi reprezentanţii lor niciodată nu au în

deplinit. In Basarabia s’ar fi făcut şi mai mult, 

dacă darea veniturilor averilor mănăstireşti nu
V  *

s’ar fi îngreunat prin recunoaşterea clerului ră

săritean că el are dreptul care niciodată nu i-a 

aparţinut de stăpânire asupra acestor averi şi 

asupra întregului venit din aceste averi.

Intre altele, cum s’a arătat deja mai sus, 

s’a dovedit din documente că:

a) Bisericele răsăritene niciodată nu au fost 

proprietarele averilor mănăstireşti din Basarabia, 

ci mănăstirile locale;

b) Veniturile acestor averi au fost destinate 

pentru nevoile locale, dându-se bisericilor din 

Răsărit nu mai mult de 5°/0;

c) In timpul conducerei acestor averi, Grecii 

le-au ruinat, au defrişat pădurile, au micşorat

1) Vezi: Pravitelîstvenâî Vîestnik» pe 1873 Nr. 285, în (ru
seşte)
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venitul lor şi nu au făcut nimic pentru îmbu

nătăţirea nevoilor locale 12);

d) După aplicarea legilor din 1873 şi 1876

veniturile s’au mărit şi au fost regulate; mănă

stirile răsăritene primeau mai mult de cât înainte 

şi ceiace li se dădea li se dădea din mila guver

nului rus. Dacă aceste legi, cum vorbesc apărătorii 

intereselor greceşti, sunt nedrepte, sunt nedrepte 

numai faţă de Basarabia, fiindcă numai ea poartă 

greaua sarcină, dând jumătate din veniturile unor 

aşa de mari averi afară din graniţele sale, unde 

această jumătate dispare fără folos pentru ţară;

e) Recunoaşterea pentru mănăstirile greceşti 

a dreptului lor de proprietate asupra averilor ba

sarabene va creia în Basarabia un mare proprietar 

strein, a cărui influenţă asupra mersului lucru

rilor din Basarabia va fi cum a fost şi înainte 

până la apariţia acestor legi din 1873 şi 1876 

fără îndoială păgubitoare.

Astfel că în Basarabia s’a ajuns la acest sfârşit 

cu privire la veniturile averilor mănăstireşti:

a) Ele s’au întrebuinţat pentru a ajuta ne
voile diferitelor instituţii de binefacere, şcolare 
şi aziluri;

b) Conducerea şi adunarea acestor venituri 

s’a lăsat în seama zemstvelor guberniale, care 

singure regulau distribuţia lor după nevoile ce

rute de diferite instituţii. Aşa fiind voinţa dărui- 

torilor se îndeplinea.

c) Din întregul venit se da de către zemstve 

un procent de 5°/0 mănăstirilor răsăritene.

Astfel s’au condus aceste averi până la tre
cerea Basarabiei la sânul surorei sale de la 
care o rupsese împrejurările fatale.

*
* *

Adunarea reprezentanţilor şi deputaţilor no- 

blimei din Basarabia de teamă ca nu cumva intrigile

12) Pravitelistvenâi Viestnic pe 1873 No. 215.

greceşti să dărâme hotărârile ordinelor din ÎS73 

şi 1876 a pus în discuţia adunărei generale a 

nobilimei basarabene din 1896 această chestiune.

Această adunare generală a nobilimei basa

rabene, cercetând amănunţit raportul adunărei 

reprezentanţilor şi deputaţilor în adunarea din 

17 Ianuarie 1896, şi-a ridicat glasul său, nu 

pentru urmărirea vreunui interes personal de 

castă, ci în urma adâncei convingeri că trebue 

ridicată buna stare a regiunei basarabene pe 

calea mulţumirei tuturor nevoilor spirituale şi 

economice, a hotărât în şedinţele din 17 şi 20

Ianuarie 1896:

a) Să se roage reprezentantul noblimei basa

rabene în numele nobilimei ţinutului să intervie 

la guvern ca hotă»ârile legilor din 1873 şi 1876 

să rămână în vigoare şi pentru viitor;

b) S’a ales şi trei deputaţi pentru cazul când 

aceasta se va cere de către guvernul central.

Aceşti deputaţi trebuiau să arate guvernului, că

«/Proprietarii averilor mănăstireşti din Basa

rabia sunt însăşi mănăstirile locale;

b) Averile acestea s’au dăruit pentru împăcarea 

nevoilor locale;

c) Aceste averi în prezent sunt puse sub epi

tropia zemstvelor;

d) Veniturile lor slujesc pentru ajutorarea in

stituţiilor de binefacere, a azilurilor, şcolilor şi 

altora; potrivit voinţei dăruitorilor lor;

e) Astfel fiind, administrarea şi averile sunt 

în mâna statului, conform hotărârilor celor docâ 

porunci ale împăratului Alexandru II-lea.

Intr’alt articol viitor vom arăta cu cifre în ce 

constau aceste averi mănăstireşti din Basarabia, 

care era venitul lor şi cum era împărţit la di

ferite instituţiuni de binefacere.

ŞT. BERECHET.
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SOCIALISMUL BISERICA

Socialismul a fost din însăş clipa apariţiunii gioase sunt societăţi particulare, care au să-ţi

lui ireligios, sau mai exact antireligios, protivnic rânduiască treburile lor cu totul independent>.

ori cărei religiuni şi în deosebi creştinismnlui, 

ca religiunea care mai mult decât oricare alta 

influenţează întreaga activitate a omului, de

termină felul lui de viaţă.

Aşa sună al şaselea postulat al programului din 

Erfurt al partidului socialist german din anul

1891.

Pe această cale au mers socialistii dela Marx

După Marx şi Engels, întemeietorii socialis- Şi Engels până la Lenin şi Trotzki, cari au de-

mului german, care a servit ca model socialis- cretat că <religiunea este opiu pentru popor*. Nu

mului din toate celelalţe ţări, evoluţiunea socială era dar nici o exagerare, ci o constatare rigu-

se îndeplineşte în mod necesar, potrivit legilor 

naturale, în care elementul sau factorul moral şi 

religios n’au nici un amestec. Precum capitaliştii

roasă a unei stări de fapt ceea ce exprima, 

acum vre o 20 de ani, un pastor german în ur

mătoarele cuvinte: «Social-democraţia întrebuin- 

de ieri şi de azi au socotit şi socotesc pe lu- ţeară toate mijloacele diabolice ce se pot închipui,
«

crători ca cf simplă marfă şi-i exploatează ca pentru a distruge creştinismul*.

atare, tot astfel şi lucrătorii trebuie să-şi strângă Cu toate acestea un duh nou, un curent

rândurile şi să lupte împotriva capitalului şi a sănătos, o întoarcere către religiune se observă

capitaliştilor, spre a-şi apăra interesele şi a-şi de câtva timp în lagărul social-democraţiei. Nu-

impune voinţa lor. In lupta aceasta de clasă a mărul scriitorilor şi al scrierilor cari accentuiază

lucrătorilor sau a proletariatului împotriva ex- necesitatea religiunii pentru atingerea scopurilor

ploatatorilor sau a capitaliştilor, aceştia din urmă 

vor fi desfiinţaţi în chip automat. Arma sau

socialismului sau cari cel puţin caută o apropiere 

de religiune ori n’o mai privesc cu ură creşte

tactica cu care vor fi învinşi, va fi aceeaş de Pe z’ ce trece în însăş ţara lui Marx şi Engels,

care s’au servit ei înşişi şi anume strângerea la Bebel şi Liebknecht, Kautzki et C-nia.

un loc, gruparea în societăţi pentru apărarea Din două puncte cu totul opuse a pornit acest

intereselor de clasă. La trusturile capitaliştilor, curent de înnoire şi însănătoşire a socialismului.

care caută să grămădiască avuţiile în mâinile şi Pe de o parte purtătorii de cuvânt şi mâ-

pungile câtorva, proletariatul răspunde prin soli- nuitorii condeiului direcţiunii radicale a socialis-

darizarea lui, care ţinteşte la împărţirea avu- mului au început de mult a se îndoi de sigu-

ţiilor în mod egal între toţi. Nu gândirea adâncă, ranţa biruinţii proletariatului, care — după Marx

nici vre un postulat de morală sau precept re- avea să vie în chip automat ca urmare a unor

ligios îndeamnă la această luptă şi călăuzesc pe legi naturale. Aşteptarea se lungia pentru aceştia

luptărori, nu principii idealiste vor dicta şi pre- fără nădejde de realizare şi de aceea în locul ei

zida la întronarea nouăi ordini de lucruri, ci numai au pus forţarea împrejurărilor, sguduirea violentă,

neîmblânzitele nevoi, trebuinţe ale vieţii. Cu alte revoluţia. Odată zdruncinată credinţa în infali-

cuvinte, starea economică influenţează şi de bilitatea priincipiilor materialiste ale lui Marx,

termină pe cea morală şi religioasă, iar nu invers. putinţa împăcării socialismului cu religiunea nu

Nevoile vieţii proletariatului dau directiva în lupta era exclusă şi ea n’a întârziat să se înfăptuiască

de clasă şi în viaţa sufletească, iar nu ceeace se 

petrece în suflet. In lupta aprigă pentru asigu

rarea intereselor sale, proletariatul nu cunoaşte, 

nu admite nici un scrupul, nici o rezervă. «Le-

în multe inimi.

Pe de altă parte campionii socialişti, cari au 

ieşit din rândurile lucrătorilor sau au pornit în 

activitatea lor literară dela observarea vieţii

gile% morala, religiunea sunt» după «manifestul practice, au făcut constatarea că mult mai uşor

comunist» «simple prejudecăţi burgheze la spatele va fi socialismului să izbutiască în luptă cu oameni

cărora se ascund interese burgheze». — < Reli

giunea este afacere particulară, statul nu trebue 

să cheltuiască nici un ban pentru biserică fi în 

scopuri religioase. Comunităţile bisericeşti şi reli-

oţeliţi în focul moralei de cât cu indivizi conduşi 

numai de instinct şi de dorinţa neînfrânată de a 

învinge prin orice mijloace. Părăsind pe Marx, 

aceştia şi-au îndreptat privirile spre Kant şi şi-au
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pus toată nădejdea în filosofia lui morală. Şi 

pentru aceştia revenirea la religiune, alergarea 

la ajutorul ei era inevitabilă şi s’a făcut de 

mulţii.

Din rândul întâi trebue citat înaintea tuturor 

Gustav Landauer, cel mai de temut socialist 

revoluţionar al Germaniei. Cartea sa <Aufruf 

zum Sozialismus= Chemare la socialism, va fi multă

vreme Evanghelia tineretului socialist, care-1 va 

îndemna la revoluţie.

Landauer este duşman neîmpăcat al materia

lismului şi al marxismului, pe care-1 numeşte 

< ciuma de astăzi şi nenorocirea ori cărei mişcări 

socialiste>. Mântuirea nu poate veni, zice el, 

decât dela credinţa în puterile spiritului, dela 

nădejdea în ideal şi dela sprijinirea pe voinţă. 

*Socialismul este cu putinţă în orice timp, numai 

dacă se găsesc destui indivizi cari să-l vrea», 

proclamă el împbtriva iui Marx. Fără moralitate,

nu se poate însă ajunge la nimic. De aceea critică 

el fără cruţare cultura modernă, a cărei imo

ralitate face adevărate pustiiri nu numai printre 

lucrători, ci în toate straturile societăţii, de aceea 

chiamă la luptă obştească împotriva < alcoolismului 

distrugător •>, de aceea tună şi fulgeră împotriva 

sensualismului, care a făcut din cabaret simbolul 

vremii în care trăim*.

Religiunii nu-i atribue şi recunoaşte Landauer 

valoare şi putere deosebită, pentru că — după 

el — fiecare îşi poate avea credinţa sa religioasă, 

iar sentimentele religioase nu exercită nici o în

râurire asupra celorlalte. Totuş critica aspră 

căreea el supune purtarea celor ce cred că toate 

au să se întâmple în chip automat, cum susţine 

Marx, accentuarea superiorităţii spiritului faţă de 

materie, combaterea încrederii neroade în trans-
«

formarea vieţii sociale prin ajutorul maşinilor, 

sunt stâlpi puternici pe care alţii au construit 

puntea ce duce la religiune.

Se găsesc în el chiar pasagii mişcătoare şi 

din care transpiră o adâncă religiositate per- 

sonală, cum este următorul : «Pune pe un burghez 

în faţa lui Iisus — care în bogăţia, în îmbel- 

şugarea fără sfârşit a persoanei sale, este, pe 

lângă ceed ce însemnează pentru spirit şi pentru 

viaţă, şi un mare socialist — pune, zic, un burghez 

tn faţa lui Iisus încă viu pe cruce şi a unei 

maşini noui} care transportă oameni sau lucruri; 

cl va privi pe F iul Omului răstignit ca un lucru

cu desăvârşire nefolositor şi de prisos şi va da 

fuga după maşină. Şi totuş cu cât mai mult 

mişcă această liniştită, potolită, îndurerată mări- 

nimie şi înălţare sufletească de cât toate maşinile 

veacului acestuia ! Ce ar însemna toate ?naşinăriile 

din zilele noastre fără această liniştită, potolită, 

îndurerată măreţie pironită pe crucea omenirii?*.

Din rândul al doilea trebue pomenit Eduard 

Losinsky> care încă din 1902 a scris memora

bilele cuvinte: « Socialismul încetează să fie mate

rialist şi ateist şi devine idealist şi religios».

La fel s’a pronunţat şi Jaures, care a zis: 

« După actuala perioadă de criză, se va ridica 

din nou chestiunea religioasă în stiâitsă legătură 

cti problemele morale», iar un fruntaş al lucră

torilor englezi s’a rostit: «Pentru noua prefacere 

pe care o urmărim noi, e trebuinţă de două lucruri. 

*de Christos», obârşia a tot ce e bun, care trebue 

să trăiască în sufletele noastre ca Mântuitor 

prezent şi viitor, şi *de caracter».

*
* *

Aceeaş atitudine prietenoasă faţă de religiune 

o au două din cele mai bune reviste socialiste 

germane: Die sozialistischen Monatshefte şi Die 

Glocke.

Dintre redactorii acestor reviste merită să fie 

amintit Paul Kampfmeyer, care propagă cea mai 

largă toleranţă faţă de convingerile religioase ale 

ori cui şi se ridică cu putere împotriva susţinerii, 

că materialismul ar fi admis de cugetătorii pro

letariatului ca ceva nedespărţit de ideologia lor: 

«Mişcarea socialistă nu trebue şi nu poate să-şi 

lege soarta de o concepţie despre lume care atârnă 

de o astfel de construcţie ipotetică spânzurată în 

aer> «(ipoteza materialistă)>. Dimpotrivă, socia

lismul se poate împăca cu ori ce concepţie despre 

lume şi cu ori ce religiune, numai dacă ele nu-i 

contestă cele două teze care-i stau la bază, teza, 

că «omul nu e marfă» şi principiul «solidarităţii 

ca devotare complectă către scopurile comune uma

nitare». Cu spiritul său de toleranţă, el a re

cunoscut creştinismului marile servicii pe care le-a 

adus chestiunii sociale.

Cu el are asemănare şi potrivire de gânduri 

Gerhard Hildenbrand. Şi acesta condamnă ma

terialismul şi susţine, că socialismul, ca să poată 

cuceri întreaga lume, nu trebue să fie numai o 

concepţiune economică-istorică, ci trebue să aibă 

mai presus de toate un fundament moral. «iV« ne

3
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este iertat să credem, zice el, că desvoltarea şi 

folosirea cunoştinţei şi gustarea frumuseţilor naturii 

şi artei ar fi deajuns ca să umplem viaţa sufle

tului omenesc, ci cele mai puternice mobile de 

acţiune sunt sentimentul dependenţei, al respon-
_ %

sabilităţii şi al obligaţiunii, pe care cine le are 

poate zice că are religiune, iar religiunea în în

ţelesul de respect faţă de misterios nu este o slă

bire, ci dimpotrivă o întărire a mişcării mun

citoreşti şi condiţiunea sine qua non a ori cărui 

socialism, cate nu se mulţumeşte numai cu dis

cutarea chestiunilor de autoritate şi de rân- 

duială».

La aceleaşi concluziuni a ajuns şi Franz 

Staudinger,şefu\ mişcării sindicaliste din Hamburg. 

Socialismul sindicatelor are, după el, absolută 

nevoie de religiune în înţelesul creştinismului 

primitiv, adică jertfirea individului pentru societate 

şi pentru aproapele său. Această dispoziţie su

fletească trebue neapărat trezită în mişcarea 

sindicalistă, dacă e ca să dea roade mulţumitoare. 

Dar aceasta nu poate veni din afară, ci trebue 

să vină din sânul socialismului în care se găseşte 

îmboldul religios spre armonia cu infinitul. In 

ce constă acest îmbold nu se poate spune, căci 

el este ceva iraţional şi .iraţionalul nu se poate 

nici defini nici impune.

Un alt fruntaş sindicalist, elveţianul Hans Miiller 

merge mai departe şi învaţă, că socialismul nu 

trebue să admită religiunea din motive de opor

tunitate, ci pentrucă ea este o puternică realitate 

socială, cu care socialismul are să se răfuiască 

în altfel decât tratând-o ca afacere particulară.

Miiller susţine că mulţi au fost conduşi la 

socialism de credinţa lor religioasă şi că e lucru 

stabilit şi experimentat, că încercările de so

cializare a unor comunităţi au reuşit numai per

soanelor cu desăvârşire religioase şi au dat greş 

când ele au fost făcute de liber cugetători. El 

crede de asemeni, că numai acei conducători pot

exercita o'lnfluenţă durabilă, cari ştiu să tresiască 

sentimente religioase şi sunt însufleţiţi de credinţă 

neclintită în bunătatea şi dreptatea lucrului ce 

întreprind şi de dragoste faţă de oameni. Religios 

este <cine se arată susceptibil de reprezentări 

iraţionale şi scoate din ele motivele purtării sale*. 

Socialismul nu poate face nimic fără ajutorul reli-

giunii, de aceea cere e l. *ca să se cureţe de gu
noiul prejudecăţilor învechite unul din cele mai 
bogate izvoare de putere ale socialis'tului, gunoiu

cate împiedică şi azi milioane de socialişti să se 

adape din acel izvor (religiunea)».

Revista «Die Glocke», despre care am amintit 

mai sus, a avut la începutul anului 1919, un 

articol semnat de un socialist disident, care atrăgea 

serioasă atenţiune tovarăşilor ca să se feriască 

de propagandă antireligioasă, iar unul din cei 

mai sărbătoriţi capi ai mişcării socialiste din 

Germania de sud, lohann Plânge dă la ivială,

într’un articol întitulat: «Expresionismul̂  Credinţa 

in Dumnezeu, Socialismul», idei foarte asemă

nătoare cu ale lui Mtiller.

Plânge nu pledează numai pentru toleranţă, 

ci recunoaşte câ socialistul e mai aproape 

de omul credincios decât de ateu. Şi în vreme 

ce expresionismul e socotit de unii ca «chinuitul 

strigăt de disperare al vremii de azi», el socoteşte, 

că * numai acela nu desperează, care se ştie ca 

o verigă din lanţul unui tot, cum e socialistul şi 

cel ce crede în Dumnezeu, sau cine e şi una şi

alta*. Cu limpezimea de spirit a omului superior, 

Plânge condamnă expresionismul pe care-1 gă

seşte respingător, pentrucă are pe Dumnezeu de 

bază, fără să ştie ce va să zică a crede în Dum

nezeu», iar ultramodernilor artişti şi snobilor 

admiratori ai expresionismului le strigă: « Vreţi 

omenire nouă ? Nu mai ţipaţi, ci creaţi. Vreţi 

împăcare cu Dumnezeu? Nu ţipaţi, ci creaţi».

Tot aşa de hotărât se pronunţă pentru reli

giune şi Adolph Allwohn. El pleacă dela con

vingerea, că năzuinţa spre o nouă perioadă de 

cultură, care va urma individualismului dominant 

azi, este însoţită de o vie dorinţă de un nou fel 

de pietate. Aceasta nu va putea fi de cât creştină, 

căci chiar dacă bisericile s’ar fi petrificat şi an

chilozat în forme de cultură învechite, cum se 

susţine de unii, totuş creştinismul, care este cea 

mai mare putere revoluţionară în viaţa spirituală, 

este veşnic nou, ca unul ce nu aduce pace, ci
s

sabie, şi produce martiri, gata de sacrificiu în 

orice clipă. Dorinţa aceasta de un nou fel de 

pietate porneşte din sânul socialismului, care ur

măreşte cu febrilitate realizarea idealului său ş 

aflarea unui leac pentru nevoile lui. Construc- 

ţiunile gândirii ajută tot atât de puţin ca şi re

curgerea la religiuni asiatice, aşa că trebue să. 

rămânem tot împreajma culturii noastre europene

Valorile vechi cată să fie înţelese şi puse în 
legătură organică cu noile experienţe ale vieţi.. 
Religiunea cea nouă trebue să fie o religiune 3
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dragostei, a sacrificiului, a servirii faţă de aproa

pele. Dragostea este singura cale către Dumnezeu. 

Fericirea individuală stă în jertfirea din dragoste 

pentru scopul societăţii. Noua pietate va forma

comuoităţi nouă, care vor influenţa pe cele 
vechi.

*.* *
Cu toate deosebirile de vederi ce se observă 

dela unul la altul, un punct este comun tuturor 

scriitorilor socialişti, ca şi multor altora dintre 

fruntaşii social-democraţiei nepomeniţi aci, şi 

anume: toţi leapădă materialismul predecesorilor 

lor şi se ridică împotriva intelectualismului uni

lateral, după cum iarăş toţi preţuesc şi postulează 

elementul moral şi religios. Unii nu se sfiesc 

chiar să-şi exprime sentimentele de admiraţie şi 

pietate faţă de Iisus şi să propună o apropiere 

de biserică. De notat e că biserica papală, ca 

una ce are o organizaţiune perfect de bine în

chegată. şi nu obicinueşte să facă concesiuni faţă 

de doctrina ei atât dogmatică precum şi morală, 

nu se bucură de simpatia socialiştilor, pe când 

biserica protestantă, fiind mai liberă, ba în unele 

puncte chiar prea liberă, e mai pe placul socia

liştilor şi apro'pierea de ear va fi mai uşor de 

realizat.

Se va obiecta, poate, că numai scriitorii, inte

lectualii socialişti au asemenea idei şi sentimente 

care îndreptăţesc să se spere într’o apropiată 

întoarcere a socialismului către religiune, pe când 

massele, alcătuite din lucrători mai simpli, con

tinuă să meargă tot pe făgaşul materialismului 

şi ateismului.

Chiar aşa dacă ar fi, şi tot ar trebui să ne 

bucure, pentrucă noua atitudine a fruntaşilor 

n’ar putea rămâne multă vreme fără înrâurire 

asupra masselor. Ei sunt cei cari determină cu

rentele şi formează atmosferă. Precum cei din 

trecut au târît massele proletare după ei şi le-au 

făcut să adopte în totul ideile materialiste şi 

ateiste, pe care în cea mai mare parte ele (ma

ssele) nu le-au înţeles, tot astfel cei de acum nu 

vor întârzia să readucă în ţarcul religiunii şi al
V

moralei turma rătăcită. Aceasta va fi chiar mai 

uşor, din pricină că ideile religioase şi morale 

ale creştinismului sunt mai uşor de priceput de 

ori cine şi sunt aplicate şi trăite de milioane de 

credincioşi din sânul diferitelor biserici. Influenţa 

conducătorilor socialişti stăpâniţi de aceste idei 

s’a şi văzut în revoluţia care a zguduit Bavaria

şi în deosebi Miinchenul în Februarie 1919. Dacă 

massele proletare n’ar fi ascultat atunci de cu

vântul cumpănit al căpeteniilor, Bavaria ar avea 

azi soarta Rusiei sovietice.

Realitatea este însă şi mai îmbucurătoare.

Intr’adevăr, nu se poate vorbi de religiositatea 

marei majorităţi a imensei mulţimi de lucrători 

tributari socialismului nici nu s’au înregistrat 

până acum din partea lor întoarceri în massă în 

sânul bisericii, totuş e ceva ce nu era mai nainte.
%

E şi în massele socialiste, ca şi la conducători, 

aceiaş spirit de toleranţă ţaţă de ideile religioase, 

aceeaş bunăvoinţă şi dorinţă de înţelegere faţă 

de biserică şi de reprezentanţii ei, aceeaş saturaţie 

şi lepădare de materialism şi ateism, de intelec

tualism şi teorie pretenţioasă şi aceeaş con

vingere că fără ajutorul moralei şi al religiunii 

revindecările de ordin social nu sunt cu putinţă 

sau, dacă se obţin, sunt de scurtă durată.

Cu duioşie îşi aduc aminte şi vorbesc de timpul 

mai lung sau mai scurt din viaţa lor trăit în 

sânul bisericii cei mai mulţi din lucrătorii socialişti 

şi mărturisesc că-i doare în suflet, că împreju

rările le fac cu neputinţă întoarcerea la pieptul 

bisericii mame. Cu drag, s’ar putea zice cu pietate 

chiar, ascultă aceiaşi lucrători vorbindu-se în 

adunările lor de chestii religioase. De câte ori 

se face aceasta, sunt pentru ei prilejuri de mân- 

gâere sufletească, de reculegere, sunt ca şi cum 

ar lua parte la săvârşirea slujbei dumnezeeşti, 

căci prea sunt sătui numai de discuţii despre 

salar, ore de lucru, grevă, local, contribuţii pentru 

cutare sau cutare scop, luptă împotriva bur

gheziei, etc. etc. Bucuroşi iau parte la adunări 

pubîice, la un loc cu concetăţenii lor rămaşi cre

dincioşi bisericii şi cu clerici luminaţi, ca să discute 
sau să asculte discutându-se din punct de vedere

creştin, sau în contradictoriu, chestiuni vitale 

pentru ori ce om. In întrunirile politice se văd 

nu arareori perindându-se la tribună lucrători 

socialişti şi preoţi, iar în luptele electorale mer

gând alături unii de alţii.
Toate acestea sunt semne bune şi dacă mai

adâogăm, că nu lipsesp nici mărturisirile sincere 

de respect şi dragbste faţă de biserică, trebue 

să tragem concluzia, că într’adevăr ideea reli

gioasă şi morală a pătruns în socialism şi-l face 

să se frământe adânc, eă fiarbă, să fermenteze, 

iar procesului de fermentare îi va urma în chip 

firesc cel de limpezire, care îi va da o înfăţişare
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nouă, mulţumită valului de lumină revărsat de 

biserică asupra lui.

*
* *

Aceeaş întorsătură fericită se observă şi în 

organele de presă socialiste.

Astfel «Munchener Post», organul oficial al 

partidului socialist bavarez, în deosebi prin pana 

redactorului Kampffmeyer, de care am amintit 

şi mai sus şi a colaboratorului Friedrich Wilhelm 

Foerster, ilustrul pedagog şi escelent creştin, 

publică adesea articole de o adâncă religiositate.

Tot asemeni şi revista «Siiddeutsche Freiheit», 

deşi cu vederi radicale, în materie de politică, 

tratează cu deosebită luare-aminte chestiunile 

religioase. Ea a scos chiar un număr special 

dedicat tratării chestiunii: «Religiunea şi socia

lismul», în care unul din articole a fost scris de
V

un pastor.

Scrierile şi biografiile lucrătorilor mai răsăriţi 

dau pe faţă trebuinţa ce simte de binefacerile 

religiunii sufletul social-democrat sălbătecit din 

cauza materialismului. Astfel într’un articol cu 

sugestivul titlu: «Proletariatul şi reînnoirea reli

gioasă» al unui lucrător, Gustav Schultz, se citeşte 

revolta acestuia împotriva materialismului pustiitor 

de suflete, care se potriveşte mai bine cu capi

talismul decât cu socialismul şi următoarea solidă

apreciere a valorii Evangheliei pentru mişcarea 

socială: «învăţătura lui Christos este o întemeiere 

mai sigură a socialismului de cât Capitalul (o 

scriere a lui Karl Marx) şi catastrofa actuală a 

mişcării socialiste n’ar fi fost aşa de fatală, dacă 

ea (mişcarea) ar fi fost clădită mai mult pe în

văţătura Nazarineanuiui de cât pe meşteşugul de 

scamator matematic al teoreticianului social- 

democrat». Spiritul practic al acestui lucrător nu 

aşteaptă nimic bun dela teoriile încâlcite ale 

intelectualismului, ci mai repede dela scăpărările 

de geniu ale lui Nietzsche şi de la mintea cum

pănită a lui Tolstoi. Mântuirea deplină vine însă 

dela religie, iar reînnoirea religioasă va începe 

când socialiştii vor pricepe, că «revoluţiunile cu

dinamită şi cu mitraliere .nu duc, sau cel puţin
t «

nu duc numai ele, la socialism, ci afară de aceasta 

e nevoie înainte de toate de revoluţia din noi 

înşine şi împotriva noastră». Ceea ce cere acest 

simplu om este ceea ce recunosc ca absolut 

necesar şi în unanimitate fruntaşii socialişti mai 

sus pomeniţi: nu reforme economice, ci refacere

morală a individului, înnoire sufletească şi în

credere deplină în puterile de regenerare ale 

creştinismului.

In localul de întâlnire al socialiştilor din Bru

xelles se vede o frumoasă icoană de perete re

prezentând pe Iisus Christos. Când socialistul 

elveţian'Mathieu întrebă ce rost are icoana acolo, 

i-se răspunse: «Foarte firesc, pentrucă Iisus este 

al nostru, iar nu al bisericii şi pentrucă noi suntem 

chemaţi să umplem lumea de spiritul lui*.

Are dar toată dreptatea Friedrich Siegmund 

Schultze când afirmă, că în sufletul lucrătorilor 

se observă o puternică înclinare spre religiune, 

care se manifestă prin credinţa în dreptate şi 

într’o împărăţie a binelui.

Această dispoziţie religioasă, unită cu con

vingerea, că creştinismul primitiv a realizat cel 

dintâi şi pe deplin idealul traiului în comun visat 

şi urmărit de socialism a dat naştere unei mişcări 

cu pronunţat caracter religios în sânul tineretului 

socialist şi s’a organizat aproape în acelaş timp, 

în mod spotan, în Olanda, în Bavaria şi în Si- 

lezia.
Această mişcare cunoscută în Germania sub nu

mele de « Freischar— Ceata liberă >, constă nu numai 

din tineri entusiaşti şi curaţi la suflet, cari sunt 

conştienţi că sunt puţini ca număr, dar au con

vingerea neclintită, că vor izbuti să atragă de
«

partea lor tot tineretul şi să abată socialismul 

din calea luptei de clasă, punându-i ca ţintă 

idealul umanitar şi ca mijloc de atingere înnoirea 

sufletelor prin duhul Evangheliei. «Ceata liberă \

— se zice în programul lor — care este ea însăş f

proletară, vrea să introducă Evanghelia în pro

letariat şi sâ răspândiascâ apoi în omenire so- 1

cialismul curat şi nefalsijicat ca fruct al Evan

gheliei». In foaia lor se găsesc aceste frumoase j

şi inimoase declaraţii: «Suntem conştienţi că în- J

fâţişăm înaintea Dumnezeului celui viu un tineret Şl

cu iotul nou*... <Am făcut descoperirea, că nu j]

există nimic mai tineresc, mai proaspăt, mai eroic jj

în toată lumea şi în toată istoria de cât vestea \
K.'

cea bună despre împărăţia lui Dumnezeu*. De J

aceea şi stăruitorul lor îndemn: « Veniţi tineri

la socialism, la Iisus*.
Totuş creştinismul lor nu e la fel cu al vreuneea ţ

din bisericile existente, ci e cu totul liber, ceva j
I

â ia Tolstoi şi Kierkegaard, dela cari ei se J

inspiră, din cari citează mai des şi de cari se 

conduc mai mult în mişcarea lor. O spun aceasta j
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ei înşişi: «Ceata liberă simte o mare bucurie, că 

acum focul bunei vestiri a fost smuls dintre zi

durile vechei biserici». Ultimele cuvinte arată, că 

cetaşii liberi socotesc că ei au înfiinţat o nouă 

biserică creştină, superioară tuturor celor existente, 

şi ca atare de sigur mai în stare să vindece 

rănile societăţii de azi.

Cu toate rătăcirile ce observăm când privim 

mai de aproape forma ce iau ideile şi sentimentele 

religioase manifestate de socialişti în genere, 

adică fie de conducătorii lor, fie de presă, fie 

de lucrători, cu toate că nu putem prevedea în 

ce sens se vor desvolta, ce direcţiune vor lua 

aceste slabe începuturi, dacă adică vor duce la 

apropierea din nou de biserică sau vor sfârşi 

printr’o denaturare sau caricatură a creştinismului; 

cu toate că nu cunoştem, dacă mişcarea reli

gioasă card' s’a produs în sânul socialismului 

german a avut răsunet sau s’a produs independent 

şi printre socialiştii dintre celelalte state, ori nu;

cu toate că socialiştii noştri sunt lipsiţi de con

ducători luminaţi în adevăratul înţeles al cuvântului 

şi bine Intenţionaţi, ca să importe din Germania 

şi acest nou curent, aşa cum au importat întreg 

bagajul de idei al lui Marx şi Engels şi Lassalle 

şi Bebel şi Kautzky, cu toate acestea se cade 

să ne bucurăm şi ca creştini şi ca români, că în 

socialismul german s’a produs acest eveniment

nou şi neaşteptat: îndreptarea privirilor spre 

Evanghelia lui lisus Christos.

Se cade să ne bucurăm ca creştini, pentrucă 

Evanghelia mântuitoare, care, timp de aproape

două mii de ani, n’a încetat o clipă de a-şi arăta 

minunata ei putere de vindecare a tuturor ra

cilelor sufletului omenesc fusese lăsată la o parte, 

dată uitării de o bună parte din fraţii noştri şi 

încă tocmai de aceia cari, în lipsa lor şi materială 

şi morală, aveau mai multă nevoe de ajutorul 

şi mângâerea ei.

O lăsaseră la o parte şi o dăduseră uitării,

penîxucă, în neştiinţa şi rătăcirea lor, socotiau 

că nu le poate fi de nici un ajutor, de nici un 

folos şi, spre nenorocirea lor, îşi puseseră nă

dejdea, toată nădejdea, în ajutorul omenesc, în 

produsele minţii omeneşti şi încă a unor minţi 

mărginite, care tăgăduiau tot ce e spirit şi re

duceau totul numai la materie şi însuşirile ei.

Era o rătăcire mare şi grea care ducea pe 

sârmnii coprinşi in mrejile ei pe căi întortochiate

şi pline de cele mai mari primejdii pentru su

fletele lor.

Să dăm slavă lui Dumnezeu, care poartă grijă 

de făptura mâinilor sale, că a făcut să străluciascâ

o rază de lumină mântuitoare în besna sufle

telor acestor rătăciţi fii ai săi şi fraţi ai noştri

şi că le-a arătat calea care duce înapoi la bi
serică.

încetul cu încetul, raza se va mări şi preface 

în soare, care va lumina şi încălzi mintea şi inima 

tuturor şi va întoarce pe toţi de pe căile rătăcirii.

Fie că noua lumină duhovnicească aprinsă în 

altă parte se va propaga şi la noi şi pretutin

deni unde stăpâneşte încă întunericul rătăcirii, 

fie că se va aprinde şi unde lipseşte aşa cum 

s’a aprins acolo unde străluceşte deja, avem cre

dinţa neclintită că începutul făcut este dela Dum

nezeu şi că deci va merge cu paşi siguri către 

desăvârşire, spre slava Celui Atotputernic şi în- 

nălţarea bisericii sale de pretutindeni.

Ss cade să ne bucurăm şi ca români, pentru 

că nu se poate ca mişcarea sănătoasă ivită în 

rândurile socialiştilor germani să nu se propage 

şi să nu prindă şi la noi, care aveam socialismul 

împrumutat dela ei. Bucuria aceasta se cade să 

fie cu atât mai mare, cu cât astăzi, când Dum

nezeu a vrut ca toţi fiii neamului românesc să 

fim adunaţi sub acelaş steag, numărul celor în- 

streinaţi de Dumnezeu şi de sfânta sa biserică 

prin făgăduelile irealizabile ale socialismului este 

cu mult mai mare ca în trecut şi printre ei se 

află mulţi streini nu numai de credinţa în Dum

nezeu, ci şi de aspiraţiunile neamului românesc 

şi pentru întoarcerea lor de pe calea rătăcirii 

nu este alt mijloc şi altă nădejde decât aceasta 

că ceiace se petrece, prin rânduiala Dumne

zeiască, in alte părţi, nu va întârzia a se arăta

şi rodi şi la noi.
Dar pentru ca această nădejde să devină fapt.

nu e de ajuns să aşteptăm în pasivitate. Nu e 

de ajuns ca biserica să înalţe numai rugăciuni 

pentru mântuirea celor rătăciţi, iar mai departe 

păstorii sufleteşti şi buni, creştini, să stea cu 

mâinile încrucişate, aşteptând să se producă o 

minune, c re să readucă pe toţi rătăciţi în sânul 

bisericii, ci fiecare să-şi dea osteneala cu cu

vântul şi cu fapta ca să câştige şi înduplece ini

mile răcite de credinţă pentru Dumnezeu şi bise

rica sa.

Ca bună mamă sufletească, deopotrivă do-
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ritoare de bine atât fiilor ei adevăraţi cât şi şi să neglijeze cu totul purtarea de grijă pentru

înstreinaţi; ca aşezământ care urmăreşte dobân- buna stare materială a fiilor ei, căci omul nu este

direa mântuirii tuturor, potrivit cuvântului Scrip- în viaţa sa pământească numai spirit, ci spirit şi

turii: «Dumnezeu voeşte ca toţi oamenii să se corp, iar corpul nu este dela Cel rău, ci e tot

mântuiască şi să vină la cunoştinţa adevărului»; făptura lui Dumnezeu, ca şi spiritul, şi de aceea

ca următoare credincioasă a învăţăturii dumne- trebuinţele lor nu se cade să fie nesocotite.

Precum greşesc cei cari se îngrijesc numai

deşi

zeescului ei întemeietor, care a spus între altele

că, «cei bolnavi, iar nu cei sănătoşi au nevoe de de trup şi de trebuinţele lui, tot astfel

doctor», biserica trebue să-şi îndrepte toată luarea în mai mic grad — şi cei cari poartă grijă numai

aminte, să pună tot zelul şi dragostea ei pentru de suflet. Trupul e unealta şi slujitorul sufletului,

întoarcerea la dreapta credinţă a celor rătăciţi. de aceea cine nu-i poartă de grijă greşeşte ca

Şi celce nu poartă de grijă de unelta sa de lucru,

în lagărul socialist, privirile ei trebue îndreptate ca stăpânul ce nu tratează omeneşte pe slugile sale.

în deosebi în această direcţiune, pentrucă rătă- Precum mama îngrijeşte nu numai de sănă-
cirea religioasă produsă de socialism e mai grea tatea sufletească, ci şî de cea trupească, a copiilor

ei, tot astfel şi biserica, mama duhovnicească a 

tuturor, trebue să se îngrijiască şi de tot ce 

priveşte viaţa materială a fiilor săi, cu toate că

decât alte multe feluri de rătăciri.

Datoria aceasta a bisericii reclamă urgenţă şi 

toată purtarea de grijă, nu numai pentru ca răul

să nu se întindă şi să ia proporţii mai mari prin nu aceasta este ţinta ei de căpetenie, ci numai de

nelucrarea ei, ci şi pentrucă acum e momentuj a doua mână. Trebue totuşi s’o facă, pentrucă

potrivit când ostenelile ei în acest sens vor r  dacă bogăţia este plină 'de ispite şi primejdii

mai uşor încununate de succes, datorită împre

jurărilor prielnice create de ivirea curentului re

ligios în massele socialismului din alte părţi.

Fireşte că împlinirea unei asemenea datorii nu 

este uşoară şi reclamă pricepere şi muncă stă

ruitoare din partea celor ce se vor pune în slujba

pentru viaţa sufletească şi morală a omului, nu 

sunt lipsite de ispite şi primejdii nici lipsa şi 

mizeria. Cu drept cuvânt s’a zis, că drumul la 

inima omului trece prin stomac. Deci cine vrea 

să câştige pe oameni pentru scopuri morale su

perioare, trebue să le asigure şi o bună stare

ei, dar tocmai acesta e un cAvânt mai mult pentru materială. Biserica nu poate face excepţie dela

care nu poate şi nu trebue dată uitării.

In două direcţiuni cată să fie îndreptate stră

duinţele pentru aducerea la îndeplinire a acestei 

supreme datorii a bisericii în timpul de faţă.

Pe de o parte trebue lucrat din răsputeri la 

înlăturarea cauzelor care îndreptăţesc în parte 

mişcarea socialistă, adică trebue temperat indi

vidualismul sălbatec şi capitalismul atotputernic 

care-şi împart dominaţiunea în societatea actuală 

şi sunt pricina de căpetenie a celor mai multe 

şi mai strigătoare nedreptăţi sociale. Acţiunea 

aceasta preventivă, de profilaxie socială pe care

trebue s’o desfăşoare biserica, este uşurată mult

acum după războiu, de puternicul avânt pe care 
l-a luat democraţia pretutindeni.

Partea negativă, lupta împotriva neajunsurilor

organizaţiei sociale nu :ste însă nici aici de ajuns,

ci ea trebue complectată cu ceva pozitiv, cu

grija ce biserica trebue să poarte şi de buna

stare materială a fiilor ei.
E o greşală ca biserica să aibă în vedere şi

urmăriască numai şi numai mântuirea sufletească

această regulă. Lucrând astfel, ea va fi sigură 

că fiii ei îi vor asculta întotdeauna şi din toată 

inima glasul şi învăţăturile şi nu se vor lăsa ade

meniţi de nădejdile deşerte ce trezesc în inimile 

celor lipsiţi materialmente şi nemângâiaţi şi în

drumaţi sufleteşte fâgăduelile de un viitor de aur 

ale socialismului.

Cum poate şi trebue să procedeze biserica, 

în amănunte, pentru atingerea acestei ţinte, vom 

vedea altă dată.

A doua direcţiune, în care trebue să-şi în

drepte biserica străduinţe sale în ce priveşte 
socialismul, este aceea de a întoarce la calea 
adevărului pe cei prinşi în mrejile socialismului. 
Ajungerea acestei ţinte este mai grea decât cea 
dintâi. Şi despre aceasta vom vorbi cu alt prilej. 
Ceeace trebue ţinut minte este însă, că duş
manul religiunii şi al bisericii nu este socialismul 
însuş, ci materialismul în serviciul căruia el s’a 
pus, şi că materialismul stăpâneşte spiritele ş: 
în viaţa burgheză sau capitalistă tot aşa de fe
roce ca şi în socialism, dacă nu chiar mai mult.

I. MIHĂLCESCU
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I

introducere

Oricine s’ar apuca să privească viata feluritelor Bi

serici după război, chiar numai din ţara noastră şi 
fără a avea o informaţiune deosebită, nu se poate să 
nu bage de seamă că ne aflăm înaintea unor fspfe 
nouă, care nu se puteau întâlni înaintea războiului. 
Astăzi suntem vizitaţi de un mare număr de agenţi 
ai organizaţiunilor creştineşti străine, cum nici nu se 
pomenea înainte de război. Şi dacă atunci venea ci
neva, lucrul rămânea nebăgat în seamă. Astfel, prin 
1913, a fost în Bucureşti şi a ţfnut două conferenţe 
şi a avut o întâlnire cu studenţii noştri, d. Raoul 
Allier, decanul de azi al facultăţii de teologfe protes
tantă din Paris. Dar faptul a rămas aproape neştiut, 
deşi confidenţele sale, la care am fost de faţă, au 
fost strălucite ca gândire şi frumoase ca rostire.

Lumea care a venit să-l audă a fost foarte puţină- 
îndată după război însă, au venit la noi o mulţime 
de misiuni creştineşti străine, din care unele s’au aşe
zat statornic în mijlocul nostru iar despre altele auzi 
din când în când că trec pe aici. Misiune aşezată aici 
statornic • este Asociaţiunea tineretului creştinesc, care 
a început a lucra la noi încă în timpul războiului la 
Iaşi, pe calea practică a ajutării materiale, iar după 
război s’a aşezat în toate oraşele universitare ale 
noastre şi are până acum în Bucureşti mai multe lo
caluri de unde-şi revarsă munca creştinească. Chiar 
în cursul acestui an, 17—19 Aprilie, publicul nostru 
a ascultat cu însufleţire, în larga sală a Fundaţiunii „Ca- 
rol“ din Bucureşti, pe însemnaţii conferenţiari franceji, 
Profesorul Dartigue din Geneva şi d-şoara Bidgrain 
din Paris, ale căror cuvinte au fost atât de bine pri
mite. Erau persoane aduse de numita organizaţiune
creştinească.

Fără îndoială, aceasta încă nu este apropiere între 
Biserici, fiindcă organizarea aceasta nu este a vre
unei Biserici, ci este o unealtă creştinească neutră, 
care vine în numele unor idei creştineşti generale, cu 
toate că organele care lucrează în sânul ei pot ţinea 
unele de o Biserică, altele de alta.

Cu toate acestea, vrând-nevrând, urma şi o apro
piere între Biserici. Organizaţiunea aceasta, fie ea în
săşi ca corp, fie prin relaţiunile private dintre agenţii ei 
şi unele persoane bisericeşti dela noi, operă o apropiere 
între Biserici. Ele totdeauna căutau cunoştinţa cu 
astfel de persoane şi se puneau în legătură şi cu 
căpetenia religioasă a localităţii.

Dar privitorul neîndrumat a putut băga de seamă 
mai mult decât atâta: că nu numai orgânizaţiuni creş
tineşti neutre au venit în mijlocul nostru, ci chiar şi

’) Parte din ideile cuprinse aci au fost rostite ca conferenţă la 

Fundaţi uti ea «Var ol» din Bucureşti la 28 Aprilie 1923.

persoane care reprezentau anumite Biserici şi puteau 
vorbi în numele lor. Astfel nu mai târziu decât în 
toamna trecută, am avut în Bucureşti vizita episco
pului anglican de Gibraltar John Greig, care a intrat 
în legătură c icială cu Biserica noastră, vizitând pe 
înalt Prea Sfinţitul nostru Primat, de care înalt Prea 
Sf. Sa a şi pomenit ca de un fapt deosebit în însăş: 
sesiunea care a urmat a Sfântului Sinod în Decem
brie trecut (1922). Şi chiar în clipa când scriu aceste 
rânduri, se află în Bucureşti episcopul anglican Char
les Gore, unul din marii teologi ai Bisericii engleze, 
foarte cunoscut prin activitatea sa pentru apropierea 
Bisericilor şi care, după cum citim în The Church 
Times din Londra (6 Aprilie 1923), a început o călă
torie de studii de trei luni de zile în Răsărit, fără 
îndoială cu scopul de a intra în legături mai apro
piate cu Răsăritul ortodox.

II

Când cunoşti lucrurile 

Dar dacă acestea le bagi de seamă fără să vrei,O
după ştirile de toate zilele, cu mult mai multe afli, 
când te apuci să cercetezi. Atunci bagi de seamă că 
războiul a fost ca o grozavă izbitură, pentru con
ştiinţele creştineşti, sillndu-le să iasă din izolare, să 
se apropie şi să caute chipurile de a lucra cu puteri 
unite. De aceia, chiar din timpul războiului, dar mai 
cu seamă după isprăvirea lui, vedem în taberele 
creştineşti de toate soiurile un grozav neastâmpăr, 
o încercare de a-şi uni puterile, pentru a se apuca să 
dreagă împreună ranele războiului şi a statornici o 
omenire nouă, dacă se va putea.

în adevăr, toată creştinătatea a simţit războiul, cu 
toate păcatele dezlănţuite şi cu toate urile şi vrăj
măşiile care urlă nedomolite până azi, ca o mare pată» 
ca o grea ruşine şi o aspră ocară pentru sufletul 
ei. Ea şi-a zis: «N’am putut da destulă inimă acesie: 
omeniri. Am fost prea molateci şi prea răzleţi. Ne-am 

ţinut la o parte unul de altul. Nu ne-am făcut dato
ria către această omenire răscolită în adânc de sim
ţiri pustiitoare. I-ajn dat pilda nepăsării unuia de al
tul, stând despărţiţi şi certându-ne noi înşine, Bise
ricile creştine. Trebuie să înţelegem altfel chemarea 
noastră pe viitor».

Şi dacă simţiri ca acestea par puţin înţelese în ţara 
noastră, unde lumea nu e deprinsă să vadă Biserics 
într’o activitate socială şi unde unul ar putea fi ispi
tit să se întrebe: «Ei, şi ce-ar putea face Biserica, 
pentruca să liniştească lumea ? ce pot schimba sluj
bele ei?»—pot fi mult mai uşor înţelese la Bisericile 
din Apus, unde activitatea socială e întinsă şi unde, 
cu toate acestea, ele îşi ziceau că au făcut prea pu
ţin şi că sunt vinovate dacă lumea a putut ajunge 
la atâta sălbătăcie şi a se măcelări atât de cumplit.
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Deci din trebuinţa unei cooperări sociale mai rodnice 

pe viitor şi mânaţi de gândul că ceice sunt urzitorii 

unei lumi nouă trebuie să fie ei înşişi uniţi în cuget 

şi în simţire, s’a început între feluritele Biserici de pe 

întinsul pământului o muncă de apropiere care ur

mează neîncetat şi care, dacă încă n’a dat rezultate 

practice până în ziua de azi, tot a dat în unele laturi 

cum de pildă înfrângerea poftei Turcilor de a alunga 

pe Patriarhul ecumenfc din Constantinopol, care se va 

vedea mai la vale că este, rezultatul cooperării Bise

ricilor. Această muncă de apropiere este una din pri- 

veliştele cele mai mângâietoare după război, căci, pe 

când în viaţa politică găsim popoarele mai împărţite 

decât înainte de război şi mugind împotriva altora> 

sub puterea patimilor ameninţătoare dezlănţuire, Bi

sericile, dimpotrivă, se silesc să se apropie şi să dea 

pilda îmbrăţişării şi a muncii cu puteri unite. Ele îşi 

simt răspunderea şi chemarea vremii. De aceia, dintre 

lucrurile vrednice de ştiut, acestea sunt din cele mai 

de frunte şi este o pagubă că în ţara noastră nu se 

ştie mai nimic despre ele decât puţinul pe care eu 

izbutesc să-l strecor în foile zilnice, care se laudă că 

dau cititorilor cele mai nouă ştiri din lumea întreagă» 

dar care de fapt dau numai un soi de ştiri, nu pe 

cele mai vrednice de ştiut şi nu înseşi pe acele care 

scutură cugetul şi-i dau avântul de a se însufleţi şi 

a se pune pe lucru. •

Comitetele creştineşti care s’au urzit chiar din tim

pul.războiului, pentru a săvârşi apropierea dintre Bi

serici sau chiar cele de mai nainte, dar care după 

război s’au pus pe lucru mai viu, sunt azi atât de 

multe şi au urmat, îndată după încheierea armistiţiu

lui în număr atât de mare, cu congrese ţinute în fie

care an, încât urmărirea lor e grea, fiindcă dările-de- 

seamă se găsesc prin reviste foarte împrăştiate. De 

s’ar apuca cineva să scrie un volum despre toată 

această frământare, fără îndoială că ar eşi o carte 

foarte groasă.

III

Eram încă sub ocupaţiunea germană, când a sosit 

la Mitropolia din Bucureşti un gros manuscript dela 

o grupare de preoţi din Austria de jos. Era un apel 

al unei organizări bisericeşti, care-şi lua ca ţintă să 

lupte pentru a stinge ura dintre popoare. Se adresa
✓

către Mitropolitul nostru dela Bucureşti, ca să pri

mească a intra în această organizare şi a-i da tot 

concursul. Era scris româneşte, dar în româneasca 

cuiva cu grai deosebit de al Românilor din regat. 

Târziu am aflat la Iaşi că fusese tradus româneşte 

de arhimandritul bucovinean Isopescu care trăia refugiat 

în Austria de jos, în Graz, mi se pare, şi acolo a

făcut traducerea trimeasă Primatului nostru. Manus
criptul trebuie să fie undeva în cancelaria Mitropoliei

şi ar fi interesant să fie dat la lumină. Era cea dintâi 

veste care ne venea că Bisericile caută să se orga

nizeze pentru o acţiune unitară în lume. Ce a mai 

urmat însă din acea organizare, nu mai ştiu. Probabil 

mult nu, fiindcă Austria nu mai era ţara din care să 

poată porni astfel de mişcări.

Dar cum a încetat războiul, ştirile au început să 

ne vie fără încetare, până în ziua de azi. Să începem 

a le urmări şi noi.

IV

Asociafiunea Anglicano-RSsSriteană

între aceste organizaţiuni, una care lucrează cu 

multă râvnă pentru apropierea dintre Biserica Orto

doxă a Răsăritului şi cea anglicană este organizarea 

numită Asociaţiunea anglicano-răsăriteană (The a n 

g lican  a n d  Eastern Âssociatîon). Cu toate că nu 

războiul i-a dat fiinţă, totuşi numai din pricina zgu

duirii sufletelor prin război s’a pus pe un lucru pe 

care nu-1 făcea cu atâta răsunet înainte şi nu-şi fă

cuse simţită acţiunea ei. Dovadă faptul că nici n’am 

aflat de existenţa ei decât după război.

Biserica anglicană a fost totdeauna setoasă să intre 

în legătură cu Biserica ortodoxă.1) Această sete însă 

n’a ajuns să se rostească mai precis decât prin nu

mita asociaţiune.

Ea s’a înfiinţat în anul 1906 în Londra. Constitui

rea ei s’a făcut în ziua de 10 Octombre dio acel an. 

Abia după război însă şi-a înfiinţat frumosul, bogatul 

şi preţiosul său organ de publicitate Răsăritul creş
tin (The Christian East), din care număr cu număr, se

poate vedea ce întinse proporţiuni au luat după răz

boi legăturile dintre Biserica anglicană şi cea ortodoxă. 

Aş putea spune că fiecare număr cuprinde numai dări- 

de-seamă despre tot ce se întâmplă în Biserica orto

doxă şi expuneri despre toate amănuntele organizări 

şi învăţăturilor ei, încât înşişi noi, ortodocşii, aflăm 

multe din ce se întâmplă în sânul Bisericii noastre 

abia numai prin acest organ.

După cum ne spune primul număr al revistei, apă

rut cu data de 1 Martie 1920 în Londra, Asociaţiu- 

nea cuprinde azi 2200 de membri şi în fruntea ei se 

află arhiepiscopul rus Agatanghel al Iaroslavului şi 

episcopul Londrei, iar între patroni se găsesc Patriar

hul actual al Serbiei, Mitropolitul Atenei şi apoi 

foarte mulţi episcopi şi preoţi anglicani şi ortodocşi 

Şi, în adevăr, asociaţiunea aceasta a răspuns de mi

nune nevoilor, fiindcă legăturile dintre Răsărit şi Apus, 

ajungând atât de mari, în urma alianţelor şi războiu

lui, această înjghebare era organul care putea servi 

pentru strângerea legăturilor religioase.

Niciodată scaunul P rim atu lu i Angliei n’a avut 

atâta însemnătate ca acum, în ce priveşte legă

turile cu Răsăritul. A fost dat acestei vremi ca 

un număr de preoţi anglicani să vie şi să mărturi

sească pe paginile revistei Răsăritul creştin că ei

*) Vezi Gennadios Arabadjoglou, Union ou rapprochement des 

eglises chretiennes. Constantinople 1920, p. 19.
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mărturisesc credinţa Bisericii ortodoxe şi să arate 

aceasta în revista englezească în toate limbile orto

doxe, şi în româneşte. E un mare moment acesta în din {ara noastră. De aceia cred de bine s’o reproduc
A

trimeasă subsemnatului în 1919 şi care cred că nu 

poate fi citită decât cu mare interes de către oricine

ce priveşte relaţiunile între Biserici. Alt moment, ş1 

mai mare, este acela că două patriarhate ale Răsări

tului: Constantinopolul şi Ierusalimul au recunoscut 

valabilitatea preoţiei anglicane, punct care până acum 

stătea în nesiguranţă.

Anglicanii erau priviţi ca protestanţi. Dar protes

tanţii n’au preoţie ca ortodocşii şi catolicii, adică 

persoane anume sfinţite pentru aceasta şi care să alcă

tuiască o stare deosebită de starea mirenească. Preoţi* 

lor sunt numai nişte mireni delegaţi să facă slujbe 

religioase, dar n’au darul de sus.

Anglicanii însă totdeauna au susţinut că ei au preo

ţie adevărată, iar Patriarhia din Constantinopol, dând 

chestiunea pentru a fi discutată unei comisiuni în anul 

1893, după lungi studii, s’a rostit abia anul trecut» 

recunoscând că preoţia Bisericii anglicane stă pe ace

iaşi treaptă de sfinţire, caşi preoţia din Biserica noas

tră, romano-catolică şi armenească.

Acesta e un pas nemărginit, în ce priveşte apro

pierea dintre Biserici şi e una din dovezile acestei 

apropieri.

România n’a avut niciodată relaţiuni cu Primaţii 

Angliei. Aceste relaţiuni acum sunt. Au început în 

timpul războiului, cu Mitropolitul Moldovei, iar acum 

există şi cu Mitropolitul Primat dela Bucureşti.

Ce stare schimbată în relaţiunile dintre Biserici în

seamnă scrisoarea Primatului Angliei dela 26 Mai 

1921 către Primatul nostru, în care, cu data de 26 

Mai 1921, îi scrie despre organizaţiunea creştinească 

din Apus, prezidată de Primatul englez, pentru a 

aduce mai multă frăţie între popoare prin mijlocirea 

Bisericilor! Şi acelaş Primat a propus puţin mai târ

ziu Primatului nostru să intre în această organiza-

tiune ca vice-prezident.
Acesta e un fapt cu totul nou. Niciodată în trecut

vreun ierarh român n’a comunicat cu unul englez Şj 

încă, nu fn simple legături personale, ci în chestiuni 

privitoare la o muncă umăr la umăr pentru înfrăţirea 

oamenilor. început lucrul cu Mitropolitul Moldovei *) 

în 1916-17, când nu se putea comunica cu Primatul 

aflat sub ocupaţiunea germană la Bucureşti, continuă 

azi fără încetare, alcătuind un nou capitul, care n’a 

mai existat în viaţa Bisericii noastre.

Astăzi există în Londra un comitet înfiiinţat de 

Primatul Angliei pentru studiarea Bisericilor ortodoxe 

şi apropierea de ele. Prezidentul acestui comitet este 

Episcjpul Gore, de care am vorbit, şi care a venit la 

noi în această misiune, iar de aici s’a dus apoi în 

acelaş scop la Belgrad, Sofia, Constantinopol şi Atena.

Mult mai mult încă ne vom face o ideie ce în

seamnă aceste relaţiuni din scrisoarea de mai Ia vale>

*) Corespondenţa cu Mitropolitul Moldovei se găseşte într'o 
carte apărută de curând, publicată de însuşi înalt Prea Sf. Sa: 
Amintiri din Marele Război. Tipografia Mănăstirii Neamţului, 1923 
paginile 37-44.

aici în întregime:

ASOCIAŢIUNEA

ANGLICANO-RĂSĂR1TEANĂ

Secretarul general:

29 Ianuarie 1919.

Preotul H. J. FYNES-CLINTON
LONDON, E. C.

F insbury  Square 27 
T e l: London Wall 1223

Părintelui SCRIBAN
BUCUREŞTI.

Scumpe Părinte,
In sfârşit, cred că pot face să ajungă, până la d-voastră 

o scrisoare, acum, când sper că România a scăpat odată 

pentru totdeauna de ciumata rasă a Germanilor. Am fost 

întristaţi pentru amărăciunile voastre şi pentru dezastrul 

moral pe care l-aţi suferit, având jumătate din ţara voastră 

în prada unui vrăjmaş atât de imoral. Nădăjduiesc că atât 

d-voastră, cât şi Părintele Scorobeţ *), secretarul nostru în 

Hermannstadt (al cărui nume cred că-1 veţi schimba) 2), 

preouin şi Mitropolitul din Iaşi, sunteţi toţi sănătoşi. La 

izbucnirea războiului vostru, am trimes, în numele Asocia- 

• ţiunii, o scrisoare de salutare şi simpatie către Mitropolit, 

şi de asemenea şi către oel din Bucureşti, în lupta noastră 

comună pentru dreptate şi libertate. Am avut un răspuns 

foarte amabil şi încurajator din partea Mitropolitului dela 

Iaşi. Nădăjduiesc că, în sfârşit, România a ajuns acum la 

clipa de a-şi căpăta legitimele ei drepturi, de a face unirea 

cu întreaga rasă românească, şi nădăjduim, de asemenea, 

atât de mult că toate chestiunile se vor putea aranja cu 

dreptate pentru fiecare parte, în ce priveşte pe Sârbi, bunii 

noştri prieteni.

In timpul războiului, Dumnezeu ne-a dat multe prilejuri 

pentru multe strânse legături cu Bisericile Ortodoxe. Vai! 

suntem cu totul despărţiţi de nefericita Rusie, deşi Arhie

piscopul de Canterbury a primit de curând o telegramă 

dela Mitropolitul din Odesa, în care desperat cere ajutor. 

Numai cu Sârbii am putut ajunge în legături foarte strânse 

şi fericite. Părintele Nicolae Velimirovici3) era în America 

când s*a declarat războiul, şi de atunci a trăit în Anglis. 

Preot şi călugăr de mare pietate şi adânoime, de mare sim

patie şi largă viziune cu entusiasm pentru cauza umani

tăţii şi a reunirii, el a încheiat în Anglia multe prietenii 

adânci şi durabile, printre cari o socotesc şi pe acea cu 

mine. Treptat, pe măsură ce încrederea într’însul creştea 

din partea tuturor, am putut căpăta învoire pentru dânsul 

dela Arhiepiscopul de Canterbury, dela Episcopul Londrei 

şi dela alţi episcopi, ca nu numai să predice în bisericile 

noastre, şi chiar în catedrale, ci, de asemenea, să s&vâr-

1) Păr. Scorobeţ e preot în Transilvania. A fost în America, 
unde a putut cunoaşte viaţa religioasă a Anglo-saxonilor. De 
acolo, a intrat în legături cu cercurile bisericeşti engleze. Azi e 
asesor în Consistoriul Mitropoliei din Sibiiu.

2) Englezul nu ştie că Hermannstadt*ul are deja nume pe ro
mâneşte şi se numeşte Sibiiu.

s) Ieromonah la izbucnirea războiului, cunoscut de mine in Bel
grad în 1914, azi episcop sârb de Ohrida.



650 BISERICA ORTODOXA ROMANA

şească şi liturghia ortodoxă penttu Sârbii refugiaţi şi pentru de Canterbury şi altora. De atunci încoace, am mai avut

studenţi în mai multe din bisericile noastre. Luna asta se 

duce s& slujească liturghia ortodoxă la Catedrala din Bir

#  r 
astfel de conferenţe în Oxford şi Londra cu un mare număr 

de teologi, având în mijlocul nostru şi pe Arhiepiscopul
^  —  - u  y  «*■ —

mingham. Pe calea citirilor şi prin scrieri, el nu numai a Meletie al Atenei, l) a cărui vizită a făcut o strălucită impre-

făcut cunoscută Biserica sârbească şi Bisericile ortodoxe siune şi care a luat parte publică, înveşmântat ou mitră

într’o măsură mult mai mare decât înainte, în faţa între- şi mantie, la un serviciu din Catedrala St. Paul. In clipa

gului public, ci a trezit şi cel mai viu inteies şi simpatie de acum, mă ocup cu ajutarea Arhiepiscopului de Cipru,

oa să-l pun în cunoştinţă cu Biserica engleză. Dorinţa 

noastră este ca opera pentru studenţii sârbi să cont iunie» 

şi Arhiepiscopii de Atena şi Cipru sunt doritori ca s& avem

pentru toţi ortodocşii. In adevăr, el este astăzi o remarca

bilă figură în  Anglia, Dar opera principală a fost că 

împreună cu el, am putut scăpa rămăşiţa de studenţi în

nicio pregătire pentru preoţie, şi a-i aduce în Anglia 

pentrucă să le dăm, în şcoalele noastre, cea mai bună pre- 

gătire care se poate pentru viaţa lor de mai târziu şi pen

tru partea mare pe oare aveau s’o aibă în reclădirea Bise-

—  *  »  ;  '  1 x

teologie sârbi din Franţa şi de aiurea, unde nu primeau totdeauna o întocmire permanentă, pentru a primi la Oxford

studenţii Ortodocşi din toate naţiunile.

Nădăjduiesc că veţi fi atât de bun să mă înştiinţaţi dacă 

aţi primit această scrisoare şi dacă sunteţi dispus să ne 

ajutaţi pentru a întări relaţiunile noastre cu Biserica ro

mânească. Am pus să se traducă în româneşte o foâie, care 

să explice scopul Asociaţiunii noastre, etc., şi pe care am 

să v’o trimet. La Atena, s’a creat o catedră pentru studiul 

Bisericii şi teologiei engleze.

Opera pe care o pun la cale acum şi de interes pentru 

d-voastră este o aprigă campanie naţională şi de agitaţiune 

publică pentrucă biserica Sf. Sofia din Constantinopol să 

fie redată creştinilor. Pentru asta, cer şi rugăciunile

d-voastră.

Astfel, din tot răul, a eşit şi ceva bun, şi sper, Scumpe

non din Serbia. Am avut vreo 60 de studenţi seminarişti 

în unul din se-iiinariile noastre la Cuddesdon, sub condu- 

oerea propriilor lor profesori sârbi, împreună cu doi preoţi 

engleji, trăind unii cu alţii în strânsă armonie şi coope

rare. Cam vreo 30 au isprăvit seminariul şi studiază aoum 

la Oxford, în unul din colegiile noastre bisericeşti, sub con

ducerea unui excelent preot şi călugăr englez, Părintele 

Frere, din comunitatea învierii; el este acel care a ţinut 

conferenţe în Petrograd despre Biserica engleză, după in- 

vitarea Ruşilor în 1912. îmi închipui că aveţi cartea, iar
/  F  f  '

dacă nu, am să v’o trimet. Trebuie tradusă pe româneşte- Părinte, oă voi avea îndată veşti dela d-voastră.
k .  . _______

Aceşti studenţi merg înainte studiind treptat şi unii au 

trecut, în adevăr, cu rezultate satisfăcătoare. Pe timpul va

canţelor, i-am aşezat în case preoţeşti engleze, pentrucă 

să poată învăţa şi studia ceva din metodele noastre pasto

rale, parohiale şi şcolare, care le-ar putea fi de folos ş1  

lor. Toate acestea au fost făcute după o cerere formală 

către noi din partea Arhiepiscopului de Belgrad, după în

ţelegerea pe care am stabilit* o în acest scop, prin Arhie

piscopul de Canterbury. Nn vi se pare că e o desfăşurare 

minunată ?

In timpul acesta, am fost în contact ou o doamnă foarte 

bună şi însufleţită, Madame Romalo din România, care este 

foarte doritoare de a ajuta mişcarea bisericească din Ro

mânia şi acţiunile bune. Noi toţi suntem extrem de dori

tori, dacă am avea chipul, să cooperăm ou d-voastră să 

ajutăm Biserica de a-şi păstra stricta ei Ortodoxie şi în 

aceiaş timp, de a o îndruma în metodele de acţiune intelec

tuală şi socială care se cer azi, pentru a lua poziţiune faţă 

de problemele agnosticismului şi indiferenţei moderne. Am 

găsit la Oxford un grup de tineri ofiţeri români şi m'am 

adresat lor. Le-am spus că, în capela unui colegiu din 

Oxford, se săvârşeşte de Sârbi liturghia ortodoxă şi au 

fost foarte veseli ca să se ducă să asculte şi ei. Unul din 

ei mi-a deschis calea către Păriutele Cicerone Iordăchescu, 

de care ştiu că e prietenul d-voaatră. L -am invitat să vie 

la Londra pentru aniversarea noastră din Octombrie trecut 

A ţinut o însufleţită cuvântare în mijlocul adunării şi am 

aranjat de asemenea o conferenţă la care el a luat parte 

cu un preot sârb şi cu mai mulţi din cei m$i buni teologi 

ai noştri din Oxford. Despre aceasta el are să trimeată un 

raport în România. Am fost foarte încântaţi de vizita lui 

şi l-am preţuit mult. L-am luat să-l prezint Arhiepiscopului

Al d-voasfră cu statornică sincerilate, 

(ss) H. ]. FYNES-CL1NTON

Acest interes pentru Bisericile ortodoxe, mărturisit 

atât de viu aci, nu s’a dezminţit o clipă după război. 

El se mărturiseşte pe fiecare zi şi foarte multe au
fost vizitele făcute episcopilor anglicani, mai cu seamă

Primatului Angliei, de către episcopii şi mitropoliţi1* 

ortodocşi, ruşi sau Greci.

Unul dintre aceştia, însuşi locoţiitorul scaunului 

patriarhal din Constantinopol, Mitropolitul Dorotei al 

Brusei (cel din vremea vacantei scaunului, până a nu 

se alege Patriarhul Meletie IV), a şi murit în Londra, 

unde se dusese să ceară sprijin la guvernul englez şi 

la Primatul Angliei pentru amărâţii săi credincioşi din 

Asia. Şi însăşi slujba înmormântării sale, povestită 

în Răsăritul creştin, slujită de Arhimandritul Pagonis 

*a biserica grecească Sf. Sofia din Londra, a fost un 

act prin care s’a arătat în ce stare înaintată sunt rela

ţiunile dintre Biserici după război. Căci Primatul 

Angliei a asistat la slujbă, şi nu numai ca asistent 

pasiv, ci ca arhiereu căruia i s’a sărutat mâna la în

ceputul slujbei şi care a zis Pace tuturor! în cursul ei.

Astea, fără îndoială, sunt lucruri care n’au mai fost 

şi care arată nişte relaţiuni cu totul nouă între Biserici. 

Şi acesta e numai un act. S’au întâmplat însă multe 

din acestea în America, şi însăşi scrisoarea de mai sus a 

lui Fynes-Clinton arată puncte de acestea în relaţ-unile 

dintre ortodocşi şi anglicani, cum au fost slujbele 

Ieromonahului Nicolae Velimirovici şi şederea Mitro

politului Atenei în mantie în catedrala anglicană.

) Apoi Patriarh al Constantinopoluluj.
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însuşi Patriarhul Meletie mi-a povestit în Constan

tinopol astfel de lucruri petrecute în America.

Astăzi, în toate nevoile care au copleşit Răsăritul 

creştin, capii Bisericii ortodoxe apelează la capii Bi

sericilor din Anglia şi America, şi vom vedea că chiar 

orgarnzaţluni bisericeşti mult depăriate de ortodocşi, 

cum sunt atâtea ramuri profes+ante din America, s’au
I» i I - -  ̂ *-----------   ̂ ~ 4  Vt V A V V U  V  £*d V  Vi 1

mişcat în folosul ortodocşilor greu apăsaţi în Răsă- în America.
• i  €  J  1 4 %  «  ^  a  !  1 1  t  j  j  «  . . . . .

eşit înfiinţarea unei Asociaţiuni evanghelice a Biseri
cilor din Alaska, cu scopul de a răspândi evanghelia 

între Eskimoşi şi Pieile roşii, fiindcă, în acea regiune,

sunt încă mulţi sălbateci care trăiesc fără a şti de 
Hristos.

In folosul cultivării Pieilor-roşii, s’a întrunit şi anul 

trecut 20 de grupări creştineşti, care au ţinut 8 adunări
A

ritul pustiit de sălbătăcia turcească. In numita adunare din Atlantic City, s’a pus la cale.  *  * * "  i i *  U U V 4 J X U I  V  U l i i  n  l  I C I  11 U W  V / U J y  u  W  p  V i V  A l *  V U I V

zi e oar*e deasă corespondenţa între scaunele în- încă şi organizarea lucrului pentru a stăvili mişcarea
semnate a!e Bisericii ortodoxe din* Răsărit şi Primatul

— ~ 

Mormonilor poligami; pentru a Introduce creştinismul 
* ---

evanghelizarea printre noii sosiţi în America; printre 
cei orbi, şi multe altele.

Dela lucrarea răzleaţă de mai nainte, s’a ajuns la 

această muncă cu silinţe împreunate.

Dar lucrurile nu s’au oprit aci. Nu s’a ajuns numai

9 — -  --  - y* * l x get 1.1 II j l^^lllill O. 1 11 H VI V ^ l l i l l U I U U I

Angliei. Revista bisericeasca engleză The Church Times printre Evrei, înlăturând şi antisemitismul; a întinde
din Londra reproduce foarte des astfel de corespon

denţe şi în fiecare număr are tot felul de ştiri din 

Răsăritul nostru, iar atitudinea sa e totdeauna de 

apărare a intereselor Bisericii ortodoxe.

Injoviturile aduse de curând Patriarhului din Con- .......... ... ,.u 0 au au. i>u o a

stantinopol, prin atentatul dela 1 Iunie a. c. împotriva la acţiune comună, iar încolo rămânând fiecare cu fiinţa

persoanei sale, atentat sprijinit de poliţfa turcească, sa tot răzleaţă, ci s’a căutat şi adevărata unire.Iată,
I  f c / 1   ______________1  •  *  1 -

în această privinţă, ce ne spune o comunicare din 

America, cu data de 29 Noembre 1922, din partea 

marei organizaţiuni pentru unire World Conference 
for Faith and Order (Conferenţa mondială pentru, cre
dinţă şi organizare) despre care vom vorbi mai la

J  i ----------------- -

The Church Times a apărat cu toată căldura drep

turile Patriarhului şi până în clipa de faţă neîncetat 
scrie în această chestiune.

Şi cu tot ce Biserica anglicană a făcut până acum 

pentru creştinătatea din Răsărit, faţă de nemărginirea — r~

durerii din acest Răsărit însângerat, ea tot mărturiseşte vale în deosebi:
* tx-1. ---  *»

Q  - - J — w. W V > V»* V M * # V V Y V V

că a făcut prea puţin şi se tânguieşte că nu s’a făcut
A r imai mult.

Eram de faţă în Palatul Patriarhiei din Constan

tinopol, când, Mercuri, în ziua de 23 Mai a. c., în
•  *  * * • —

Creştinii mărturisesc pretutindenea că singura nădejde a 

lumii este statornioirea legii lui Hristos pentru pace, drep

tate şi iubire şi că până ce Bisericile nu sunt unite în 

ohip văzut, ele nu pot proclama acea lege în chip efectiv.  . -w* ţ ---- T V*« V* WJ VAV Al U piUUlttlUil ItJg'tî 111 i/llip

plină şedinţă a Conferenţei interortodoxe, Episcopul Deaceia pe tot întinsul pământului se cheltuiesc silinţe

anglican Gore a declarat de trei ori cu mâna la ochi 

şi tremurând de emoţiune, că-i e ruşine să ne pri

vească în faţă, când se gândeşte la părăsirea în care 

creştinii din Apus au lăsat pe cei din Răsărit.
Ce este aceasta ?

pentru unirea ramurilor răzleţe, iar strădania Confer enţe 

mondiale ̂ pentru credinţa şi organizare, de a găti calea 

pentru unirea Bisericilor, trezeşte un interes tot mai viu 

 ̂ In Canada* Congregaţionaliştii, Metodiştii şi Presbite- 

nenii au ajuns aproape la cea din urmă treaptă a unirii_  a  -------------------------  — —  v w j / v  j l m  u v a  m u  u i m a  l j l  o o p  u a  q  u u i * * *

ără̂  îndoială, mărturisirea unei legături care se iftr Metodiştii şi Anglicanii au comisiuni cari tratează ches

simte între Biserici mult mai viu acum, după război. tiunea.------------------;  [ ------------------------------------------------- -- -

Dacă teoretic ea a fost şi înainte, practic însă ea nu In Anglia, membrii Bisericii engleze şi ai bisericilor

s’a măturisit aşa cum se mărturiseşte acum, prin fel baptistă, congregaţionalistă, metodistă, moravă şi presbite 

de fii de acte. riană, au ţinut adunări însemnate în iarna trecută.

In Australia, Anglicanii, Baptiştii, Cristianii, Congre-

aţionaliştii, Metodiştii şi Presbiterienii discută chestiunea 
f

V.

!nf.re f&iâmele creştinismului. serios.

/  — _  — t  y. 
continuă negooierile lor pline de nădejde.

Presbiterienii, Biserha anglicană, Metodiştii, Congrsga- 

ţionaliştii şi alţii misicnari îşi continuă silinţele lor Ic

Apropierea aceasta nu e o stare sufletească pe care ţ  ^  de .sud’ ? is9ri,°.a Bnită') P Biserica engleză î?
*  ^ A r i T i n n X  T i A / » r t A i A * . - . u  ■ —  —  ? —  -  i  w  1  •  1

o găsim numai între ortodocşi şi anglicani, ci şi între 

cele mai răzleţite şi fărâmiţate crâmpeie ale creştină

tăţii, cum sunt în America. Şi la ele, la multele secte , . , v v . • . .  ,. . . .

şl despărţiri, a venit chemarea vremii şi le-a silit să-şi f  y“ “  ^  Î 'T  1 Dl9Cuţlum ^  ^

apropie silinţele, pentru a putea lucra cu puteri unite. n R81S 9.m “  f  .in_.i  :a ** aP®8* . .
Această stare se simte pe tot globul pământesc şi Bigenea-Swţiei şi Bwenca libera nmt* din Scoţia a

, . . .  s yanmmcai. proape şi-au mcheiat unirea lor.

In China, un Sinod naţional creştin & fost întocmit di- 

membri străini şi localnici ai tuturor misiunilor crcftic: 

şi se trage nădejdea că ei vor pregăti calea silir.ţelor d*?a 

dreptul pentru o singură biserica în China.

In Egipt, membrii bisericii anglicane, ai celei greceşti"

iată, putem da aici în ce măsură s’a împlinit apro
pierea aceasta dintre Biserici după război.

Astfel în anul acesta, între 17 şi 19 Fevr., s’au în
trunit în Atlantic City din America, 200 de delegaţi 
a 62 de comitete din 38 de secte, pentru o organizare 
comună a muncii lor misionare1). Din discutarea lor, a

1) Vezi The Misionary Revietu of the World, New-York, Martie,
1923. *) Să nu se înfeJeagă cea unită cu Roma. — Nota Traducă

torului.
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ortodoxe, a oelei copte, ai bisericilor siriană-ortodoxă, ar- la vale, care sunt capitolul V dintr’o carte apărută

menească şi presbiteriană îşi dac înainte conferinţele lor după război şi care ne împărtăşeşte date de interes
hrănite de nădejdi vii.

In Irlanda, presbiterienii şi biserica irlandeză de ase

menea se ocupă de chestiune.

Faptul că Patriarhatul ecumenic al Bisericilor ortodoxe 

de răsărit a recunoscut validitatea hirotoniilor anglicane 

este un mare pas către unirea dintre Bisericile ortodoxe 

răsăritene şi Biserica anglioană. Hotărârea Patriarhatului 

ecumenic va trebui să aibă şi asentimentul celorlalte Pa- 

triarhate şi Biserici ortodoxe răsăritene autonome, pentrucă 

să ajungă efectivă Patriarhatul ecumenic şi Bisericile vechi 

catolice2) din Europa se apropie una de alta, iar legătu

rile dintre Biserica ortodoxă şi Bisericile armenească şi 

coptă sunt tot mai strânse.

Vicontele Halifax a avut disouţiuni cu Cardinalul Mer- 

eier pentru unirea dintre Biserica Romei şi cea angliacană.

In Statele-Unite, biserica episcopală a luat măsuri cano

nice prin care episcopii ei să fie împuterniciţi să dea tot 

ajutorul episcopal slujitorilor regulat sfinţiţi din celelalte 

biserici.

Cuvântul federaţiune nu este o înlocuire a cuvântului 

unire, ci e un pas către dânsa, şi Consiliul Federal al 

bisericilor lui Hristos din Amerioa ajunge pe fiecare zi 

tot mai etectiv.

Cousiliul Federal al Bisericilor libere din Anglia de 

asemenea câştigă însemnătate şi putere, iar mişcările fede

rative înaintează bine în Germania şi Elveţia.

Grupările Metodiştilor, Presbiterienilor şi Baptiştilor, din 

nordul şi sudul Statelor-TJnite, îşi continuă încă negocierile 

lor. Două din cele mai mari grupări ale Luteranilor din 

Statele-Unite, s’au unit sub numele de Biserica luterană 

unită din America, iar Asociaţiunea evanghelică din A- 

merica de Nord şi Biserica evanghelică unită, s’au unit 

chiar acum sub numele de Biserica evanghelică, care a 

votat să desfiinţeze toate amintirile desbinării care i au 

despărţit cu m ilţi ani înainte.

„Conferenţa mondială pentru credinţă şi organizare w, cu 

sediul în Gardiner, Mâine, Statele-Unite, Water Street 174, 

a publicat, pentru împărţire liberă la toţi ceice vor cere, bro

şuri în care se cuprind unele din aceste silinţe

explică

şi care

işcarea Conferenţei mondiale pentru o unire creş

tină, împreună ou o listă în englezeşte, franţuzeşte, nem

ţeşte şi greceşte, despre subiectele care trebuiesc avute în 

vedere de grupările creştine, ca preliminarii pentru a ne 

apropia de unire.

Interesul pentru unire este viu mai cu seamă în Anglia* 

Secretarul a primit în fiecare săptămână din toamna anului

1922, 50-100 de bucăţi tăiate din foile engleze, cu dări de-

seamă despre această chestiune “.

Mărturisirile că avem a face în lumea Bisericilor, cu o 

s tare de suflet răspândită pretutindenea, le găsim nu nu

mai în lumea anglo-saxonă, unde pasiunea religioasă e 

mai vie ca aiurea. Astfel, să se citească rândurile de mai

în această privinţă. Iată ce citim aci, sub titlul capi

tolului : Pentru unirea Bisericilor«Ut omnes unum sint»:

. . . .  Vorbeam într’o zi ou un tânăr preot din Biserica 

Reformată din Palatinat (Germania) despre marea trebuinţă 

care se impune astăzi, anume ca toate Bisericile să se 

unească. Tânărul preot îmi spuse că, in privinţa aceasta, 

în Germania se făcea neîncetat o vie propagandă pentru o 

adevărată unire inter confesională a tuturor bisericilor. Se 

va ajunge la un capăt? 1  ara întrebat. Nu ştiu, mi a răs

puns. Dar înălţimea chestiunii îmi dă mult de nădăjduit. 

Apoi mi a spus oă în Palatinat aproape toate bisericile lu

terane s’au şi unit cu Cele reformate. Biserica noastră nu 

afuriseşte pe nimenea, ea e totdeauna deschisă şi primeşte 

pe toţi.

Puţin după armistiţiu, un vrednic preot
A1 i scria m

*) Bisericile cjespărţiţe din Roma la 1870. - N. Tr.

privinţa aceasta: Acum vine „războiul spiritual care se va 

dezlănţu! în lumea întreagă, pentru a se vedea ale cui vor fi 

sufletele, cum se vor grupa ele din punct de vedere moral 

şi spiritual ?“ . Vom mai sta martori la trista privelişte de 

a vedea atâtea biserici măcinâadu-se şi perzându-se în 

dispute deşarte, în lupte nerodnice, în strâmte şi păcătoase 

neînţelegeri teologice,, care nu fac alta deoât sa sfăşie inima 

celor simpli ?

Baptiştii, valdenjii, metodiştii, presbiterianii, congrega- 

ţionaliştii, plimutiştii, adventiştii, anglicanii, luteranii, cal- 

viniştii şi fraţii liberi nu fac azi alta decât a se despreţul, 

a se bârfi, a se ocarî şi a se urî uuîl p* alţii. „Iată rea

litatea amară, scrie un mare predicator modern, nu mai este 

creştinătate. Dar în schimb sunt multe creştinisme geloase 

care se ocărăsc şi se sfâşie unul pe a ltu l: creştinismul gre

cesc, creştinismul roman, creştinismul anglican, creştiuismul 

protestant; şi acest din urmă, la rândul său, e ciopârţit 

în multe triburi protivnice.... Dopa cnm popoarele vrăjmaşe 

nu se unesc între ele pentru a semăna pământul şi a în

lătura vremea «lipsei, tot aşa creştinismele împărţite nu vor 

sa se alăture pentru a evangheliza lumea şi a închide era 

păgânismuiuiw.

De pe câmpul de bătaie, foarte mulţi tineri soldaţi s’au 

întors creştini, gânditori şi osteniţi, cu singura dorinţă de 

a vedea înfrăţiţi şi uniţi pe toţi credincioşii împrăştiaţi ici 

şi colo în feluritele biserici. Aceşti tineri soldaţi sunt acei 

care, în durere, şi-au călit credinţa lor şi care, în scurtele 

răgazuri de odihnă, au gândit la Tatăl care este peste toţi. 

Aceşti soldaţi au sete de viaţă duhovnicească, sete de miez 

religios, sete de muncă misionară, sete de unire între toţi 

creştinii (W . Monod. Aprfes la viotoire). Să fie una, e 

dorinţa lor din inimă, sfatul lor frăţesc. Iisus, ridicându- şi 

ochii la cer, a rugat pe Tatăl său, ca toţi să fie una : 

„Nu numai pentru aceştia mă rog, ci şi pentru oeice vor 

crede în mine prin cuvântul lor, ca toţi să fie una, cum tu, 

Părinte, eşti întru mina, şi eu întru mine, oa toţi să fie 

una întru noi, pentrucă lumea să creadă că tu m*ai trimesw

(Ioan 17, 20, 21).

Un adevărat apostol al creştinismului social, îmi scria

următoarele în Septembre 1919: «Cred mai mult decât ori
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când în misiunea Bisericii, dar cu condiţiunea ca ea să 

ajungă din nou a fi Liga ucenicilor lui Hristos, unirea 

tuturor celor care dau zeciuialâ în slujba tuturor ce

lor ce sufăr.... Şi mai adaoga: După spăimântătoarea 

răsturnare a războiului popoarelor, vai de cei care iar au 

să intre în vechiul lor sistem intelectual, în vechile lor 

graniţe morale, ca demobilizatul care s’a întors în casa lui 

din Iulie 1914“.

. La aceste limpezi cuvinte, orice tâlcuire ar fi fâră folos 

şi de prisos. l)
»

Cuvintele citate aci aiată răscoleala de inimi tre

zită în câmpul creştinesc şi care a trebuit să se simtă 

şi în toate ramurile lui. Această răscoleală însă n’a 

rămas numai un fapt teoretic şi nu s’a mărginit la 

îmbrăţişări banale. S’a ajuns şi la forme de lucru co

mune. Am văzut că întcg multe ramuri ale creştină

tăţii s’a ajuns chiar la uniri. Fiind însă prea depăr

tate de noi, să pomenim de acele care s’au pus mai 

mult în legătură cu Răsăritul ortodox.

Legăturile stabilite între ramurile care au stat risi

pite sute de ani2) nu s’au oprit numai la atât, ci au 

afirmat solidaritatea cu toată creştinătatea. Solidari

tatea aceasta s’a manifestat foarte des în America în 

folosul creştinilor ortodocşi măcelăriţi de Turci.

în America există o revistă creştinească cu numele

Federal Council Bulletin, care este un organ foarte

viu de mărturisire a acestei solidarităţi. Într’însul 

găsim tot felul de ştiri care ne informează despre miş

carea de care pomenim şi care sunt aşa de multe, că 

ar trebui să traducem numere întregi, pentru a da o 

ideie de ce înseamnă faptul pe care-1 descriem. El 

este însuşi organul ramurilor constituite în lucrare 

comună.

Ei bine, în acest organ găsim ştirile că Consiliul

Federal al acestei organizări comune, găsindu-se în

sesiune deschisă în oraşul Indianopolis, a fost înştiin

ţat de Arhiepiscopul greco-ortodox Alexandru din
t

America despre hotărârea Turcilor, manifestată la 

Lausanne, de a alunga din Constantinopol pe Patriar

hul ecumenic, şi cerea sprijinul acestui Consiliu. Con

siliul s’a mişcat îndată, trimeţând, pe ziua de 15 De

cembre 1922, următoarea cablogramă ambasadorului 

american Child la Lausanne:

Consiliul federal al Bisericilor lui Hristos în America 

adunat în sesiune anuală, socoteşte că e în interesul creş

tinismului de a stărui ca vechiul aşezământ al Patriarha

tului din Constantinopol, ameninţat să fie alungat de Turci, 

să fie oorotit de naţiunile adunate la Lausanne, ca s& nu 

se săvârşească asupra lui o faptă rea ca aceasta, atât de 

nevrednică şi grozavă.

l) Filippo Tomeo Per l'Bvoluxiene Religiosa del Dopo guerra. 
Mendrisio, Elveţia 1920, p. 28-25.

*) La 14 Oct. 1922, ramurile creştineşti «Biserica evanghelică 
unită» (United Evangelical Churck) şi «Asociaţiunea evanghelică» 
(The Evangelical Assodation) s’au unit într’un singur corp, sub 
numele «Biserica evanghelică» (The Evangelical Church). — Vezi 
Federal Council Bulltiin New-Yorh Oct.-Noembrie 1922.

Şi iată acum şi efectul acestei mijlociri, telegrafiat 

la New York şi apărut îndată pe cea întâi pagină a 

ziarului New York Times:

Protestele organizaţiunilor religioase americane împotriva 

plănuitei alungări n Patriarhului grecesc au avut răsunet

astăzi în conferenţa dela Lausanne, când ambasadorul Child 

a înştiinţat pe ceilalţi diplomaţi despre mai multe oomu- 

nicări primite din Statele-Unite ale Americei împotriva 

hotărârii turceşti. Părerea multor Americani de aici este că 

cuvintele lui Child au rostit vederile Consiliului Federal 

al Bisericilor lui Hristos în America.

Acesta e un fapt care dovedeşte foarte mult că 

găsim un nou duh în relaţiuniie dintre Biserici după 

război. Nimic de felul acesta nu se pomenea mai îna

inte. înşişi ortodocşii simt acum că au la cine apela 

în nevoile lor. Astfel, în nr. pe Fevruarie-Martie al 

lui Federal Council Bulletin 1923 găsim reprodus 

clişeul în care se arată cum Arhiepiscopul grec Pan- 

teleimon şi cu Mitropolitul rus Platon se înfăţişează 

înaintea Consiliului Federal pomenit, cerând ajutorul 

lor pentru păstrarea Sfintelor Locuri dela Ierusalim 

în manile ortodocşilor. De asemenea, în nr. pe Oc-

corespondenţa dintretombre-Noembre 1922, găsim

acest Consiliu şi Patriarhul Meletie al Constantino- 

polului.

Toate aceste numere al revistei rostesc aşa de pu

ternic, de stăruitor şi de des apelul pentru legătura 

apropiată şi mai strânsă şi pentru datoria creştinătăţii 

de a alcătui un corp de unică acţiune, încât noi nu ştim 

ce să cităm şi să traducem mai întâi.

VI

Apropierea practică

Dacă în bucata citată aici am văzut pomenindu-se 

de atâtea ori de unire între feluritele ramuri creştine 

răzleţe, fireşte, trebuie să ne gândim că o astfel de 

unire a fost cu putinţă, fără prea mare greu

tate, între ramuri care nu aveau între ele prea mari 

despărţiri de principii. Nu tot aşa de uşor este însă 

între ramurile de mult despărţite şi care se deosebesc 

prin însemnate puncte de principii.

Dar apropierea se poate îndeplini, după cum s’a 

şi îndeplinit, nu numai prin unire. Până la aceasta, 

mai sunt încă mulţi paşi, care sunt de neînlăturat, 

mai nainte de a ajunge la o unire, şi care, când ei 

există, dovedesc că apropierea este în curs.

Acum doi ani, am vizitat în Londra pe Episcopul 

Gore, de care am pomenit mai sus. Vorbind de uni

rea Bisericilor, îi spuneam că, până la ea, trebuie să 

apucăm înainte prin alte lucrări: 1. să ne cunoaştem 

unii pe alţii; 2. să intrăm în legături personale, sâ 

comunicăm, să ajungem buni cunoscuţi şi prieteni; 

3. feluritele Biserici să intre în colaborarea practică, 

adică, mai înainte de a fi ajuns la unitate de prin

cipii şi a avea acelaş crez, să aibă unitate de acţiune
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pe terenul practic. Sunt atâtea chestiuni ale moralei 

creştine, unde principiile sunt comune şi la unii şi la 

alţii. întemeiafi pe ele, nu putem avea noi şi o ac

ţiune comună şi să păşim în lume ca un corp activ 

unitar? Un trecut de muncă comună ne va apropia 

mult mai mult decât simple discufiuni teoretice, care 

au dus controversele între feluritele tabere mii de ani, 

fără niciun rezultat.

Episcopului i-au plăcut foarte mult cuvinteie mele 

şi mi-a mărturisit că, în adevăr aceasta e şi ideia sa. 

Alcătuirea unul singur front de acţiune creştinească 

va fi un act de un mare prestigiu şi care ar putea 

avea urmări sănătoase în lume în toate privinţele. 

Cooperarea tuturor taberelor este un punct principal 

de izbândă viitoare. Despărţirea actuală e un act de 

slăbire, pe care creştinii au început a o recunoaşte 

şi a o măriurisi*) şi este' cu atât mai uşoară de în

deplinit, cu cât ea nu cuprinde în sine grelele împo

triviri ale despărţirilor de principii între unii şi alţii.
w

Putem colabora fără a ne perde fiiinţa noastră deo

sebită.

O organizare de acest fel chiar şi există în aşe

zământul numit „Alianţa mondială pentru înfrăţirea 

popoarelor prin Biserici" (World Alliance for pro-

*) Bisericile au o chemare de îndeplinit în ce priveşte relaţiu- 
nile dintre popoare. Ele încearcă să înlăture diviziunile care le 
sfâşie, caracterizate prin bănuială şi înarmări lacome, şi a le 
adnce să-şi dezlege conflictele lor într’o asociaţîune internaţio
nală, caracterizată prin cooperare, unitate şi bunăvoinţă. Dar 
oare popoarele n’au să spuie Bisericilor: <Dacă voi, care credeţi 
într’un Dumnezeu, un Domn, un Duh, nu ştiti cum să vă arătaţi 
unitatea practică, care este nedespărţită de evanghelia voastră, 
e cuminte să vă aşteptaţi ca noi să ne întoarcem şi să fim alt
fel ?» Şi iarăşi: Bisericile se silesc să scoată capitalul şi munca 
din gâlceava industrială şi să le aducă la cooperare pozitivă şi 
slujbă pentru binele comun. Dar oare nu ne putem închipui pe 
amândouă taberele din viaţa industrială răspunzând : «Doftore, 
vindecă-te pe tine însu-ţi ! Când vom vedea tabăra Bisericilor 
uuindu-se în comunitate efectivă şi cooperare activă, gândindu-se 
r.u a-şi ridica propriile lor or^anizaţiuni, ci numai a sluji cât mai 
mult comunitatea, atunci cuvântul vostru va veni la noi cu pu- 
tere, iâr până atunci nu». Federal Council Bulldin, New York, 
Dec. 1922 - Ian. 1923.

moting internaţional Friendship through the Churches), 

despre care avem a vorbi în cele viitoare şi care ar 

putea să-şi aibă paratele în fel de fel de alte acţiuni 

puse la cale de feluritele ramuri creştine.
Aceleaşi păreri, ca şi episcopul englez, le împărtăşea 

o personalitate de seamă din altă tabără creştinească, 

Dr. Aurelio Palmieri din Roma, directorul revistei 

VEuropa Orientale, care, răspunzând unei scrisori a 

mele, spunea la începutul acestui an :

Ca şi d-voastră, şi eu sunt de părere că mai înâti tre

buie să începem a ne cunoaşte, pe urmă a ne ajuta unul 

pe altul, apoi a ne iubi, şi când ne vom fi cunoscut mai 

bine, atunci ne vom preţui mai mult, ne vom iubi, iar 

iubirea va face să perâ mici barierele pe care veacuri de 

polemioâ le-au ridicat între Răsărit şi Apus. .aceasta e 

metoda pe care o nrmerză Biseaioa anglicană şi episcopală 

din Statele-Unite prin aşezământul lui World Confer ence, 

şi de aceia eu admir aşa de mult aoeastă operă.

Aceste păreri însă, care-şi au numai o însemnătate 

privată, îşi capătă o consfinţire oficială printr’un act 

al Bisericii ortodoxe, de care la noi încă nu s’a po

menit, fiindcă a eşit la iveală, curând după încetarea 

răsboiului, pe când această revistă nu apărea. Pe 

când stăteam de vorbă cu episcopul englez la Lon

dra în Ianuarie 1921, nu ştiam că, cu un an înainte, 

aceste vederi fuseseră trimese în lume prin autori

tatea Sinodului patriarhal din Constantinopol şi ele 

sunt un act însemnat care dă dovadă de curentul 

pentru aproprierea dintre Biserici după război, iar 

drept cale a aproprierii Sinodul indică tocmai calea

colaborării Bisericilor, chiar fără a fi momentan într’o 

unitate de principii. Abia anul acesta, aflându-mâ la 

Constantinopol, am dat peste acest act, pe care so

cotesc de trebuinţă, a-1 da aci în traducere, atât în

legătură cu subiectul pe care-1 tratăm, cât şi pentru 
însemnătatea lui proprie. II lăsăm să urmeze în numă
rul viitor.

A  r M m .  S C R I B  A N .
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s’a făcut Duminică 13 Maiu st. n. In ajunul acelei zilei, 

P, S. Sa a pornit din Chişinău spre Bălţi, reşedinţa 

episcopală a eparhiei Hotinului, împreună cu 1. P. S. 

Gurie, Arhiepiscopul feasarabiei şi cu numeroşi invitaţi. 

Trenul în care au călătorit P. P. S. S. Lor s’a întâlnit 

în Ungheni cu trenul în care veniseră dela Bucureşti 

domnul Ministru Banu, domnul Secretar general Ispir 

şi mai mulţi invitaţi.

Până la Urjgheni, noul Episcop a fost întâmpinat în 

mai toate gările de clerici cu cuvântări, de autoriţăţi 

cu tradiţionala pâine şi sare, de copiii de şcoală cu 

cântece şi de popor cu urări.

In Ungheni s’a oficiat un polihroniu şi s’a vizitat 

orfelinatul „Ecaterina Teodoroiuu.

Oaspeţii au dormit în tren, care a sosit în Bălţi 

după amiazi, la ora 6.

Dimineaţa au pornit cu toţii spre catedrala oraşului 

în sunetul fanfarelor şi pe străzile frumos împodobite 

şi ticsite de lume. Prefectul judeţului Bălţi avusese grija 

să dea o proclamaţie către locuitorii judeţelor eparhiei; 

Bălţi, Hotin şi Soroca, prin carel-i îndemna să ia parte 

în număr cât mai mare la solemnitatea instalării şj

lume multă a venit să vadă şi să aclame pe noul 

Vlădică,

In catedrală s’a oficiat mai întâi sfânta liturghie de
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P. S. Visarion, cu mare sobor de preoţi, iar la ora 12 

s’a săvârşit actul instalării, care a iost precedat de un 

polihroniu.

Domnul Ministru * Banu a dat citire decretului regal 

de întărire în scaun şi a ţinut o frumoasă cuvântare, 

iar protopopul oraşului Bălţi, părintele Econom Vladimir 

Dimitriu a citit următoarea gramată a I. P S Arhiepiscop 

al Basarabiei:

Prea Cucernici părinţi şi iubiţi f ii în Domnul!

A sosit vremea ca să se înfăptuiască dorul congreselor 

reprezentanţilor clerului şi mirenilor din Basarabia de a 

avea mai multe episcopii cu episcopii lor. Arhiepiscopia 

Chişinăului şi Hotinului, fiind prea întinsă, aducea mari 

greutăţi ca să fie bine condusă de un singur ierarh, 

ca credincioşii să fie apăraţi de lupii cei în piele de 

oaie, de secte şi rătăciri; era greu să se facă educaţia 

religioasă şi -Raţională a poporului ei numai dintr'un 

singur centru bisericesc, din Chişmâu; şi tot aşa de ne- 

voios era să facem şi vizitele canonice a tuturor satelor 

şi cătunelor pentru înlăturarea neajunsurilor în viaţa 

parohiilor, pentru binecuvântarea caselor şi a familiilor.

De aceea, congresele eparhiale împreună cu Noi am 

hotărât ca să înfiinţăm încă două eparhii — una la 

nordul Basarabiei cu reşedinţa în oraşul Bălţi şi cealaltă 

la Sud cu reşedinţa episcopală în oraşul Cetatea-Albă.

Sfântul Sinod a aprobat, iar Onoratul Guvern şi 

Corpurile Legiuitoare ne-au dat legea de înfiinţarea 

acestor două episcopii. In limitele episcopiei Hotinului 

intră judeţele Bălţi, Soroca şi Hotin, şi sub supravegherea 

episcopului Său trec mănăstirile, bisericile, protopopiile, 

parohiile cu preoţii, monahii, cântăreţii, întreg clerul şi 

poporul ortodox din acele ţinuturi.

Toţi voi, fiii mei duhovniceşti — preoţi şi mireni — 

începând din ziua de 6 Maiu 19^3 veţi trece sub du

hovniceasca oblăduire, ocrotire şi îngrijire a Prea Sfin

ţitului Episcop Visarion al Hotinului. Să-l primiţi pre 

El ca pre îngerul lui Dumnezeu. Să-l aveţi pre El ca pre 

un părinte duhovnicesc, ca pre îngerul păzitor al Bise

ricei, ca pre izvorul Harului dumnezeesc, ca pre întâiul- 

stătător *arhipăstor al vostru, şi către dânsul să vă 

adresaţi în nevoile voastre sufleteşti, pentru hirotonii, 

pentru deslegari de cununii şi alte nevoi duhovniceşti.

Să-i ascultaţi învăţăturile şi poveţile lui, care nu vor 

fi altfel decât cele primite de noi cu toţii de la Hristos, 

ca să le predăm şi altora.

Deslegându-vă deci după rânduiala sfintelor Canoane,

vă trecem în grija Arhierească a Prea Sfinţitului- vostru 
Epis*:op Visarion al Hotinului.

Darul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi 
cu toţi.

Dală în reşedinţa noastră arhiepiscopală 
Chişinău 29 Aprilie (12 Maiu) 1923

După aceia, I. P. S. Sa a rostit această înălţătoare 

cuvântare:

Prea Sfinţite şi în Hristos iubite Frate!

Luând cuvântul către Preasfinţia Ta, primul episcop 

al de Dumnezeu păzitei eparhii a Hotinului, mai întâiu 

cu smerenie ne plecăm înaintea Proniei lui Dumnezeu,
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care a binevoit să reîntoarcă în zilele generaţiei noastre 

Basarabia la Ţara-Mamă şi să ne unească pe noi, 

ortodocşii români dintre Prut şi Nistru şi dela Marea 

Neagră la Hotin, cu Biserica strămoşească a României 

întregite, — dăm slavă şi mulţămire Lui, Atotputernicul 

şi Multmilostivul, că nu ne-a lăsat sub asuprire străină 

şi ne-a scos la libertatea naţională, culturală — reli

gioasă ca să ne desvoltăm liber şi în pace însuşirile 

noastre naţionale româneşti, că a îndeplinit visul înain

taşilor noştri, cari căutând la Ţara lor mică, sperau s’o 

vadă mare şi neamul întregit l).

Exprimăm omagiile noastre de iubire, devotament şi 

recunoştinţă gloriosului Nostru Rege FERDINAND I şi 

Soţiei Sale Regina MARIA, pentru că a ştiut să trimită 

armata sa cu un ceas mai înaine ca să ne scape 

scumpa Basarabie de prăpădul anarhiei, de distrugerea 

bolşevică şi să ne izbăvească de vrăjmaşii seculari ai 

limbei şi obiceiurilor noastre.

Preasfinţite! Iţi este cunoscută Basarabia, căci ai lu

crat în ogorul Domnului din laturile ei în timp de mai 

bine de doi ani după alipire. Ai cunoscut poporul 

moldovenesc de aici, blând şi bun la suflet, religios, 

milostiv, gata la ori şi ce jertve pentru Biserică, pentru 

săraci, pentru ori şi ce faptă bună.

Ai avut prilejul să cunoşti şi preoţii, păstorii poporu

lui şi să Te convingi că, în majoritatea lor, sunt respec

tuoşi şi devotaţi Chiriarhului lor, plini de duh sfânt 

şi râvnitori pentru propăşirea morală şi religioasă a 

păstoriţilor lor.

Dar din pricina greutăţilor de administrarea Basara

biei numai într’o eparhie, congresul reprezentanţilor 

clerului şi poporului din Basarabia a hotărât, iar Sfântul 

Sinod şi înaltul Guvern au consimţit ca' să se mai 

înfiinţeze în arhiepiscopia Chişinăului şi Hotinului încă 

două scaune episcopale, sutragane scaunului arhie

piscopal, spre uşurinţa lucrărei pentru educaţia naţională 

a poporului şi readucerea sufletului său cu totul la 

vatra părintească.

Unul din ele este şi scaunul*episcopiei din Bălţi, de 

unde se va conduce eparhia Hotinului. Acest scaun 

după recomandarea congresului eparhial din Chişinău 

şi votul Marelui Colegiu Electoral, prin întărirea Ma- 

jestăţei Sale Regelui este încredinţat frăţiei voastre, 

Prea sfinţite VISARION episcop al Hotinului.

Sub arhipăstoria Preasfinţiei Tale vor trece mănăsti

rile, bisericile, preoţii şi protopopii cu toţi credincioşii 

din judeţele Bălţi, Soroca şi' Hotin.

Prea sfinţite, înaltă este chemarea episcopului, misiu

nea lui de a reprezenta pe Hristos, de a fi îngerul 

păzitor al Bisericei, împărţitorul Harului Sf. Duh, dar 

şi mare este răspunderea şi grea este sarcina sa. însă 

pentru Prea Sfinţia Ta toate acestea îs mai uşurate, 

căci în curs de 2 ani ai păstorit şi administrat episcopia 

de Argeş, unde ai câştigat destulă experienţă şi pe 

de-altă parte şi legile deosebite de care se conduce
■ ■ ■ i ■■ — ................ ...  m m

l) In anul 1912 in casa D-lui Ion Nicolaevici Halipa, D-l Rosetti 
primind bucoavna mea moldovenească şi cetind propoziţia: «Ro
mânia e ţară mică» a observat: «e mică, dar sper tă va fi mare*,
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arhiepiscopia Basarabiei ai avut posibilitatea să le cu

noşti. De aceste legi te vei călăuzi în administrarea 

episcopiei de Hotin, în numirea şi transferarea clericilor,

pană la unificarea administrativă a Bisericei din Basa

rabia cu celelalte biserici, păstrând totodată legătura 

strânsă în cele canonice şi economice bisericeşti cu 

scaunul arhiepiscopiei din Chişinău.

Cunoscând sufletul şi caracterul Preasfinţiei Tale,

îngăduitor şi delicat, nădăjduiesc că vei putea aduce 

în jur colaboratorii devotaţi dintre clericii locali, şi vei 

şti a câştiga iubirea şi încrederea lor, fără de care nu 

poate exista şi nici spori vre-o educaţie, cu atât mai 

mult păstoria rodnică.

Ştiind că, credincioşii ce Ţi se încredinţează au su

ferit în curs de o sută de ani o înrâurire străină, vei 

stărui ca cu blândeţe şi prudenţă să le reîntorci su

fletele către cultura strămoşească, naţională română, 

făcându-te tuturor toate ca să-i dobândeşti, ştiind că 

fiecare suflet este scump neamului nostru.

Păşeşte cu bărbăţie la îndeplinirea misiunei arhipăs-

toreşti. Poartă cu îndrăznire smerită cârja episcopiei 

de Hotin şi fii încredinţat că rugăciunile noastre şi ale 

întregei Biserici Ortodoxe Române Te însoţesc. Amin.

Vlădica Visarion, îmbrăcat în ornatele arhiereşti, a 

răspuns tuturor din uşile împărăteşti cu următoarea 

cuvântare plină de însufleţire şi trezitoare de măngâetoare 

nădejdi:

„Arată-mi, Doamne, calea pe 
„care să merg; căci, cătră tine 
nam ridicat sufletul meu((.

Venind astăzi în mijlocul dumneavoastră, cea dintăi

datorie de împlinit este, socotesc, să-mi înalţ mintea

cătră Cel-Atotputernic, dându-i slavă şi smerită închinare 

pentru voia Sa sfântă, care m’a chemat şi mi-a încre

dinţat păstoria de suflete din această reînfiinţată epis

copie a Hotinului. Prezint apoi mulţumiri, I. P. S. 

Arhiepiscop Gurie al Chişinăului, d-lor Miniştri şi 

autorităţilor înalte, care prin reprezintanţii de faţă, au 

binevoit a-mi vesti, cu citire de acte oficiale, suirea 

mea în acest scaun vlădicesc. Vă mulţumesc şi d-vs, 

iubiţii mei fii duhovniceşti, că aţi binevoit a veni în 

număr aşa de mare, în frunte cu autorităţile locale, la 

instalarea viitorului vostru episcop, şi vă binecuvintez.

S’a făcut obiceiu, că, în asemenea împrejurare, noii 

ierarhi, să facă înaintea credincioşilor oarecare făgă- 

duinţi privitoare la desfăşurarea activităţii lor viitoare. 

Urcând treptele acestui scaun episcopal, eu unul, ce aş 

putea făgădui în clipa de faţă, privitor la viitoarea 

activitate ce sunt dator a împlini în noua mea păstorie 

de suflete ?

Am răsfoit adesea, în. liniştea chiliei, multe pagini 

din trecutul Bisericii noastre şi am cercetat vieaţa multor 

ierarhi, despre care vremile ne-au lăsat urme istorice 

însemnate, şi mărturisesc, n’am găsit la nici unul din 

ei cuvântări cu făgăduinţi pentru o activitate dorită. 

Am găsit, însă, pagini în care istoria noastră biseri

cească naţională a prins cu recunoştinţă şi admirare 

faptele strălucite săvârşite de dânşii pentru Biserică şi 

Neam. Spre acele lapte ale lor, ale marilor noştri ierarhi 

va fi gândul meu şi întru a-i ajunge vor fi străduinţele 

mele. Voiu munci din răsputeri, împreună cu clerul 

eparhiei, să facem din fiii noştri duhovniceşti luminaţi 

creştini şi buni Români. In această idee se rezumă

toată făgăduinţă mea.

Dar, dacă nu fac făgăduinţi, cred de trebuinţă a spune 

totuşi cuvinte ca cele următoare:

In alcătuirea societăţii creştine de obşte şi în des

făşurarea vieţii sale, vedem păstori duhovniceşti şi mul

ţimea credincioşilor; vedem adică episcopat şi fii duhov

niceşti, nu numai cu drepturi, dar şi cu datorii unii 

faţă de alţii. Şi, dacă pentru cunoaşterea îndatoririlor 

vlădiceşti avem călăuză în învăţăturile sublime ale sfintei 

Evanghelii şi în cele ale dreptului nostru canonic, cum 

şi îndemnuri în pildele sfinţilor ierarhi ai Bisericii din 

trecut, iar pentru împlinirea lor, sprijinul Proniei dumne

zeeşti, să mi se îngăduie să amintesc cu acest prilej, 

şi aceia, că şi d-vs. aveţi o foarte însemnată datorie, 

care pentru episcopat e de mare folos, datoria de a 

sprijini toată munca ce o desfăşoară clerul nostru dela 

Vlădică şi pânăla cel mai depărtat preot de sat. Şi 

pentrucă trăim în vremuri, când trebuie ca şi mulţimea 

credincioşilor arătată în clipa de faţă prin d-vs., să se 

gândească la partea sa de îngrijire cerută întru spri

jinirea şi înflorirea Bisericii, deaceea, trebue să dăm 

laolaltă mai multă luare aminte acestui instituţii aşa de 

însemnate în viaţa socială a unui popor, cum este 

Biserica, şi împreună să-i dăm în munca de prefacere 

morală a neamului nostru, şi locul cuvenit, şi sprijinul 

trebuitor, din toate puterile. Nu eu, ci mulţimea aşa 

de felurită şi de păgânească a nevoilor morale de 

astăzi, cer acest lucru. Căci, partea de muncă, ce revine 

fiecărui membru al clerului, este astăzi aşa de mare, 

încât fără o deopotrivă participare a d-vs., multe din 

străduinţele cele mai puternice pot rămâne înjumătăţite

sau şi fara rod.

Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, aduce lu

mii : culmile idealurilor, adânci înţelepciuni pentru minte, 

călăuze morale fără asemănare şi principii de viaţă so

cială armonică neîntrecută. Deaceia, suntem datori a 

năzui pururea # către dânsa şi cătră bogăţia ei sufle

tească. Pentrucă, de vom privi cu linişte spre ceiace 

ne dau vremile de acum, cu povârnişurile vieţii pră

păstioase de astăzi, spre care totuşi lumea noastră se 

prăvale zilnic, cu materialismul sălbatec ce robeşte 

lacom atâta lume, cu scăderile morale care întinează 

desgustător şi groaznic atâtea suflete, şi mai ales ct 

acele frământări de viaţă fără rost ce le vedem prir 

oraşe, care obosesc şi desorientează pe oricine, atunci 

veţi recunoaşte că nicăiri sbuciumul vieţii nu poare 

afla mai bună potolire decât în atmosfera învăţăturile" 

potolitoare creştineşti.

Ştim, că, atunci când ne e drag pământul, uităm ce

rul ; dar se cuvine ca pe Dumnezeu să-l vedem nu 

numai în nevoi şi prin lacrimi, şi trebuie să ne întoarcer*
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privirile spre el şi spre biserica sa în toată vremea. 

Putem împlini, formal, prin legi, multe lipsuri în orga

nizarea atâtor înstituţii din alcătuirea noastră socială 

şi putem împlini multe din neajunsurile ce strecurăm 

uneori prin legiuiri, totuşi, îndreptarea morală spre 

care multe glasuri strigă, şi viaţa lină pe care ţoţi o 

dorim, numai cu atâta nu le vom dobândi. Biserica 

singură, poate întocmi ordinea morală, numai ea poate 

stăvili haosul şi anarhia socială, ea singură poate ocroti 

liniştea vieţii obşteşti.

Şi, istoriceşte, acest adevăr este constatat după ex- 

perienţi de veacuri; pentrucă în epocile de credinţă 

viaţa popoarelor este mai tihnită, precum, dimpotrivă, 

oridecâteori ireligiozitatea se întinde ca o negură peste 

sufletul unui popor, viaţa îi devine aspră, duşmănoasă 

şi lacomă, ^i — din nenorocire— o asemenea negură 

se vede şi la noi.

Deaceia, nu făgăduinţi doresc să fac în această clipă, 

ci următoarea rugăminte: să muncim cu toţii la reînvierea 

vieţii morale creştine, fără care repede se dărâmă chiar 

cele mai puternice împărăţii, iar viaţa socială a unu 

popor se preface în iad grozav. Şi, spre asemenea 

ţintă, toată lumea : cârmuitori, legiuitori, toate autori

tăţile oraşelor şi noi păstorii de suflete, avem înalta 

datorie a munci împreună.

încrezător că această muncă aşa se va desfăşura, 

primesc cu nădejde greaua sarcină la care astăzi sunt 

chemat şi sprijinit pe această nădejde, voiu porni 

la lucru.

Cunosc şi mulţimea îndatoririlor episcopatului creştin* 

îmi dau seamă şi de greutatea realizării lor în vremea 

deacum. Pe cele dintâi le cunoaşte numai clerul, dar 

nevoile sufleteşti de obşte asupra cărora ele se îndreaptă 

le vedem cu toţii, păstori şi credincioşi, adecă şi cleru» 

şi poporul. In zilele noastre îndeosebi, după cumplitu} 

războiu, care pentru toate popoarele Europei a stârnii 

ori a adăogat, felurite chestiuni şi scăderi sociale, iar 

pentru viaţa noastră cea de toate zilele atâtea răni, 

pe care numai balsamul credinţii le va putea< tămădui, 

însămnătatea şi greutatea arhieratului cârmuitor de su

flete e destul de văzută şi lesne înţeleasă de oricine.

Şi nu fără dreptate zic aceasta. Prea cucerniciile

voastre, fraţi preoţi, le ştiţi prea bine.

Apostolii şi ierarhii întâilor veacuri au luptat în 

vremuri când lumea era în căutarea Adevărului creştin  ̂

Noi, astăzi, trebue să luptăm cu negările îndărătnice 

ale acestui sublim adevăr. Lumea păgânismului vechiu, 

sătulă de rătăcirile şi întunericul imoral de atunci, căuta 

lumină şi a dat loc tămăduirilor creştine ; iar păgânismul 

labirintului cugetării trufaşe omeneşti _din zilele noastre, 

depărtează lumea dela aceste leacuri mântuitoare de 

suflete. Cei de atunci căutau pe Dumnezeu, cei de

acum îl neagă, ori fug de el.
Lumea setoasă în trecut de organizări sociale supe

rioare şi armonice, astăzi se întoarce cu mai mare furie 

şi rafinărie spre sălbătăcii de războae, spre răsturnări 

sociale şi spre obiceiuri de cea mai scoborâtă viaţă 

păgână.
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Şi tocmai în asemenea vremi puţin plăcute suntem 

chemaţi a păstori pe fiii noştri duhovniceşti din această 

eparhie.

Dar, pornind dela această stare de lucruri, îmi amin

tesc împrejurările felurite şi grele prin care a trecut 

Biserica şi credinţa noastră în curgerea vremii, şi văii 

cu ochii minţii şi munca stăruitoare pe care sfinţii 

Apostoli au pus-o în împrăştierea seminţii cei bune a 

Evangheliei blândului nostru Mântuitor. Văd pe ierarhii 

mari ai Biserbii din felurite veacuri, luptând şi suferind 

chiar mucenicie pentru închegarea învăţăturilor creştine 

într’o viaţă înaltă şi pentru apărarea lor. Văd, apoi, 

şi pe marii ierarhi ai Biserici noastre naţionale, cum au 

muncit pentru luminarea şi zidirea sufletească a popo

rului nostru român, — dintre care astăzi, voiu amint: 

pe episcopul Amfilohie, învăţatul episcop al Hotinului 

deodinioară.

Şi atunci, mărturisesc, deşi mulţimea răspunderilor 

unui ierarh sunt îngrijorătoare* şi covârşesc puteri ca 

ale mele, totuşi ele mă îmbărbătează sufleteşte; şi-mi 

răsare nădejdea, că prin ajutorul lui Dumnezeu toate 

le voiu îndura şi le voiu îndrepta spre scopul dorit. 

Căci Biserica dă slujitorilor ei destule puteri şi destule 

nădejdi prin lisus Hristos, Dumnezeul nostru.

E drept, că a face pe oameni, în acest veac de acum, 

din necredincioşi cu credinţă şi din răi buni, lesne 

înţelegem, e una din cele mai grele probleme sociale : 

dar, cu ajutorul puterii Celui de sus şi acestea se 

săvârşesc de cătră cei ce muncesc cu nădejde într’însul.

Pentru aceia, în această clipă solemnă, cea mai so

lemnă din viaţa mea, mă îndrept mai întăi cătră bunul 

Dumnezeu, rugându-mă: „Arată-mi, Doamne, calea pe 

care să merg", ca pe cărările voei Tale sfinte, să port 

sufletele încredinţate păstoriei mele. Fă, ca toiagul 

acesta păstoresc, sâ nu-mi fie a-1 purta cu greutate, 

iar turma spre care sunt trimis, să-o pot cu îndestulare 

hrăni din ogorul Evangheliei Tale; şi mă învredniceşte 

a spune cândva ca Apostolul: „Nu eu, ci harul tău, 

carele a fost în mine* a săvârşit aceasta.

Mă îndrept, apoi, către Prea C. Voastre, iubiţi fraţi, 

şi de astăzi înainte împreună lucrători în via Domnului, 

să mă ajutaţi cu toate dragostea cea în Hristos, ca sâ 

răspândim cât mai multă lumină evanghelică în sufletul 

poporului nostru, atât de înstrăinat de ea; să-i spri

jinim viaţa creştină apărându-o de tot ce ar putea-o 

întina; şi să-i călăuzim mintea ferindu-o de rătăciri 

pierzătoare de suflet, ca împreună să fim vrednici fii 

şi slujitori ai Bisericii Dumnezeului şi Mântuitorului 

nostru lisus Hristos, căruia se cuvine slavă şi închinare 

ţn vecii vecilor. — Amin.

După terminarea solemnităţii, a avut loc recepţia în

localul zemstvei. Reprezentanţii clerului, ai autorităţilor

civile şi militare, parlamentarii şi delegaţii diferitelor 
aşezăminte culturale şi filantropice din judeţele eparhiei 
au adresat felicitări şi au făcut urări de rodnică arhi
păstorie noului Chiriarh.

In localul Cercului militar s’a servit apoi, la ora 2, 
o masă la mai mult de 200 de oaspeţi, cu care prilej 
s’au rostit călduroase şi înălţătoare toaste.

4
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Cu data zilei de instalare, 13 Maiu, P. S. Visarion In ziua de 17/30 Martie 1921 a fost ales Episco al

a trimis două extrem de interesante epistole pastorale Argeşului, la 25 Martie hirotonit arhiereu, în catedrala

şi anume una către întregul cler şi către dregătorii şi mitropolitană din Bucureşti şi tot în aceiaşi zi învestit

cârmuitorii aşezămintelor orăşeneşti militare şi civile, iar la 27 Martie (Duminica Floriilor) instalat în scaunul

episcopal dela Curtea de Argeş, unde a păstorit 2 ani.

In ziua de 28 Februare (13 Martie) 1923, congresul 

eparhial extraordinar al bisericii basarabene, compus 

din clericii şi mireni, a propus cu unanimitate de voturi 

alegerea P. S. Sale în scaunul de Episcop al din nou 

înfiinţatei episcopii a Hotinului, marele colegiu elec-

de justiţie, de administraţie şi de învăţământ, cu alte 

cuvinte către autorităţi în genere şi cătră cărturari şi 

alta către săteni. Aceasta din urmă urma să se citească 

de preoţi în biserică în două duminici dearândul.

Simţim o sinceră şi adâncă (părere de rău, că . 

din cauza întinderii lor — nu putem reproduce aceste
două pilduitoare epistole pastorale, cu care şi-a inau- toral l-a ales în acest post în ziua de 16/29 Martie;

gurat activitatea arhipăstorească inimosul şi luminatul

Vlădică.

Note biografice. — P. S. Visarion, cu numele de botez 

Victor şi de familie Puiy, s’a născut la 27 Februarie 1879, 

în târgul Paşcani, din judeţul Suceava din părinţi răzeşi. 

Cursul seminarial l-a făcut în seminarul din Roman 

şi cel din Iaşi, iar studiile teologice la facultatea del 

teologie din Bucureşti, unde a obţinut titlul de licenţiat 

în anul 1905. Cât a fost student a fost şi funcţionar a- 

C assei Bisericii, unde ajunsese şef de birou şi avea în

nainte un strălucit viitor biurocratic, dar tânărul teolog

a preferat rassa tuturor măririlor lumeşti şi în ziua de 

22 Decembrie acelaş an (1905) a fost tuns în mona

hism în catedrala episcopiei din Roman, iar după 3 zile 

hirotonit diacon cu destinaţiunea pentru capela română 

din Paris. împrejurările a făcut însă ca, în loc de Paris, 

să-şi îndrepte paşii spre Kiev. Acolo a urmat timp de 2

iar Majestatea Sa Regele l-a învestit în ziua de 18/31 

Martie a. c.

P. S. Visarion este membru al Comisiei monumentelor 

istorice şi ai Societăţii istorico-bisericeşti din Chişinău, 

membru al societăţii geografice regale şi al Ligei Cul

turale din Bucureşti, cum şi al diferitelor societăţi de 

binefacere din tot întinsul ţârii.

Ca scriitor, P. S. Sa a publicat în diferite reviste ar

ticole de coprins istoric şi critic, prin care şi-a făcut 

un foarte frumos nume şi o întreagă serii de lucrări 

mai întinse cu caracter literar, istoric, bisericesc şi co

lecţii de predici. Stilul P. S. Sale se distinge prin cla

ritatea şi fineţea fondului şi printr’o desăvârşită măe- 

strie a formei. In persoana P. S. Sale, biserica româ

nească are un fruntaş între Cărturarii şi scriitorii ei. 

Dea-i Dumnezeu zile multe pentru cinstea şi slava ei.

I. MIHĂLCESCU.

ani, 1907 şi 1908, cursurile academiei teologice, înte

meiate de nemuritorul Petru Movilă.

întors în ţară, a fost hirotonit preot, în catedrala 

episcopiei din Galaţi, la 6 Decembrie 1908 şi ridicat la 

rangul de arhimandrit la 1 Ianuarie 1909. La 1 Aprilie 

acelaş an a fost numit director al Seminarului din Ga

laţi şi arhimandrit de scaun al eparhiei Dunării-de-Jos. 

In ambele posturi, P. S. Sa a lucrat mult şi s’a purtat 

cu tact şi cu blândeţe, ceeace i-a atras simpatii generale. 

In deosebi, ca director #1 Seminarului, a fost un ade

vărat părinte al elevilor.*I'ot ca director, P. S. Sa a ales 

de prin mânăstiri tineri destinaţi pentru monahism şi i-a

primit în seminar, ca să înveţe carte şi să aj *,ngămai

târziu călugări luminaţi şi îndrumători ai altora. In 

aceasta alegere, P. S. Sa a avut mână bună şi ochiu 

de adânc cunoscător de suflete, căci mai toţi tinerii 

fraţi aleşi de P. S. Sa au eşit foarte bune elemente. 

Unii din ei sunt acum eminenţi studenţi la Facultatea 

de Teologie din Bucureşti, unul e la Paris, altul în 

Oxford tot pentru studii, altul e pe cale de a pleca în 

America de Nord ca preot misionar, ş. a. m. d.

Pentru ridicarea nivelului cultural al mănăstirilor, P. 

S. Sa a alcătuit şi publicat, tot în acel timp, o serie de 

cărticele foarte bine scrise şi frumos ilustrate, coprinse 

sub titlul general de „Biblioteca mănăstirească", cum şi 

o interesantă monografie despre,, Pregătirea clerului no

stru în trecut şi azi."
La 1 Septembrie 1918 a fost trecut ca director al 

seminarului din Chişinău, iar la 1 Noembrie, acelaş an 
a fost numit exarh al mănăstirilor din Basarabia.

HOTĂRÂRILE SFÂNTULUI SINOD

cu privire la revista Biserica Ortodoxă Română

In şedinţa sa dela 7 Iunie c., Sf. Sinod s’a 

pronunţat precum urmează, în ce priveşte această 

revistă:

1. A aprobat darea-de- seamă generală asupra 

revistei, dela apariţiunea ei din nou şi până la

1 Aprilie 1923, cum şi bugetul ei pe anul fi

nanciar dela 1 Aprilie 1923— 1 Ian. 1924.

2. A hotărât întinderea abonamentelor peste 

toate parohiile din Romînia Mare, fără nicio 

abatere, deci introducerea revistei şi peste munţi, 

adică în Banat, Transilvania şi celelalte ţinuturi 

ale Biserici ortodoxe româneşti.

3. Plata abonamentelor se face de epitropiile 

parohiale, prin colecte publice sau altfel, direct 

la administraţiunea revistei, iar chitanţele de tri

mitere a mandatelor de plată se înaintează chi-
• J i f c

riarhiilor respective, pentru a lua însemnare de 

ele. Parohiile din Bucureşti vor trimite chitan

ţele direct administraţiunii revistei, pentru a fi

va

sluji Prea Sfinţiţilor Chiriarhi„pentru darea-de-
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seamă ce vor avea să facă înaintea Sfântului 

Sinod despre mersul revistei în eparhia respec- 

tivă. Pentru anul acesta, termenul de achitare 

al abonamentelor este până la 1 Sept. st. n.

4. A aprobat sporirea veniturilor revistei prin 

subvenţiuni şi altfel de mijloace îngăduite, pri

mite dela orice aşezământ românesc în aceşt
«

scop, afară de Ministerul Cultelor..

5. A aprobat trecerea în bugetul anului curgător 

a sumei de 84,902,40 pe care revista o are în 

bonuri, ca fond de rezervă al ei.

6. Să se păstreze pe coperta revistei toţi ve

chii redactori permanenţi ai ei, care au fost nu

miţi de Sf. Sinod dela noua ei apariţiune, cu 

îndatorirea pentru direcţiunea revistei de a- i pofti 

să scrie şi a aduce răspunsul lor la cunoştiinţa

Sf. Sinod.

7. Vor fi socotiţi colaboratori ai revistei toţi 

profesorii celor două facultăţi de teologie din 

ţară. Ei vor fi arătaţi cu numele lor şi cu această

calitate pe însăşi coperta revistei.

8. La vacanţa nouă, Sf. Sinod va numi alţi 

colaboratori.

9. Articolele revistei să nu fie prea lungi şi 

să fie ţinute în marginile actualităţii, caşi până 

acum.

Afară de acestea, Prezidenţa Sfântului Sinod 

face cunoscut la direcţiunea revistei că: 1. a in

tervenit la toate chiriarhiile ortodoxe de peste 

munţi pentru trimeterea tablourilor de parohii, 

în scopul trimeterii revistei şi acolo; 2. că a mij

locit la Ministerul de Instrucţiune, de Muncă şi 

Ocrotire socială, de Interne, de Industrie şi Co- 

merciu, la Banca Naţională, la cea de Scont şi 

la cea Românească pentru dobândirea de sub

venţii şi 3. că a trimes înştiinţare tuturor Chi- 

riarhilor pentru a lua măsuri ca parohiile să tri- 

meată abonamentele pe acest an, până la 1 

Sept. c., după arătările de mai sus.

Manifestări de simpatie către Patriarhal Ecumenic MELETIE IV
Se cunoaşte, din ziarele politice, atentatul săvârşit în 

ziua de 1 Iunie c, împotriva Patriarhului ecumenic ME

LETIE IV din Constantinopol, prin uneltirea autorităţilor 

turceşti şi sub paravanul câtorva Greci nemulţămiţi de 

Patriarh. Chestiunea însă nu era cunoscută în tot de

plinul ei adevăr, până nu a sosit în ţară subsemnatul, 

care a fost martor ocular al acelor scene sălbatece.

Sosit la 11 Iunie în Bucureşti şi prezentându-mă la

12 Iunie în sala conferenţelor pastorale, unde erau a

dunaţi preoţii din Bucureşti şi Ilfov, am fost rugat 

fac o dare-de-seamă despre cele lucrate la Constanti

nopol în conferenţa dela Patriarhie, la care am lua: 

parte ca delegat al Bisericii româneşti. Povestind preo

ţilor, între altele, atacul mişelesc îndreptat împotriva 

Patriarhului nostru din Constantinopol, preoţii au ho

tărât să-i trimetem următoarea scrisoare de simpatie;
€

înalt Prea Sfinţiei Sale 
Patriarhului Ecumenic MELETIE IV

Constantinopol.

Preoţii ortodocşi români din capitala Bucureşti 

şi din judeţul Ilfov, adunaţi în conferenţă anuală

la 12 şi 13 Iunie 1923, adânc atinşi în senti

mentele lor creştineşti ortodoxe prin atentatul 

îndreptat la 1 Iunie c. împotriva persoanei sfinte 

şi inviolabile a veneratului Patriarh ecumenic 

MELETIE IV, atentat care le-a fost povestit cu 

amănunte dureroase de Arhimandritul Scriban, 

care a fost martor ocular al scenelor sălbatece 

dezlănţuite împotriva urmaşului Sfântului Ioan 

Gură de Aur pe scaunul celui dintâi Patriarhat 

al Răsăritului ortodox, îşi exprimă nemărginita 

lor durere pentru ceiace ce s’a petrecut, adâncul 

lor respect către Cel întâi Ierarh al lumii orto

doxe şi cer cu stăruinţă Guvernului României 

ortodoxe să mijlocească pentru ocrotirea înal

tului Scaun ortodox din Constantinopol.

Prezidentul Conferenţelor, 

Economul Gh. Neguiescu
Revizor edesiastlc

13 Iunie 1923 

Bucureşti

O hotărâre la fel au luat şi doamnele din Societatca 

ortodoxă în congresul adunat la Galaţi la 23 şi 2 4 

Iunie c. A. S.

50 ani dela moartea mitropolitului Şaguna. — 
Din iniţiativa Mitropolitului Nicolae al Sibiiuluişi cu larga 
participare a guvernului, se vor face în luna Iulie mari 
serbări întru pioasa amintire r. Mitropolitului Şaguna. 
Va lua parte la ele şi M. S. Regele cu M. S. Regina. 
Le vom povesti pe larg în Nr. nostru pe Iulie a. c. Aci 
arătăm numai cum va urma şirul serbării.

Miercuri, 28 Iunie v. (11 Iulie n.) 1923.

întâmpinarea la gară a înalţilor ierahi.
La orele 9 seara societăţile de lectură ale tinerimii 

dela seminariul teologic arh:di:ezan «Andreian» şi la 
şcoala normală „Andrei Şaguna" din Sibiiu, vor întocmi 
o şedinţă împodobită, în sala cea mare a prefecturii 
judeţene.

Joi, 29 Iunie v. (12 Iulie n.) 1923 — sărbătoarea

sfinţilor apostoli Petru şi Pavel.

La orele 8 a. m. primirea MM. LL. Regele şi Re
gina la gară
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Pelerinaj la Răşinari

La orele 8 jum. se va începe Sf. liturghie săvârşită 
de toţi ierarhii, la biserica cea mare din Răşinari.

La orele 11, primirea Suveranilor în Răşinari. Parastas 
pentru arhiepiscopul şi mitropolitul Andrei Şaguna, la 
mausoleul de lângă biserica cea mare din Răşinari. 
Cuvântări.

întoarcerea la Sibiu.

La orele 6 p. m. festival cu cântări corale biseri
ceşti şi discurs festiv, în biserica catedrală din Sibiiu.

La orele 8 jum. banchet pentru invitaţi în onoarea 
Suveranilor în Sala «Urania».

Cei ce doresc a participa la aceste serbări, sunt ru
gaţi să se anunţe la Consistoriul arhidiecezan din Sibiiu, 
cel mai târziu până la Iulie st. nou, a. c.

In acest program, se va încadra serbarea jubileului 
de 50 de ani al şcoalei speciale de cavalerie din Sibiiu, 
orele 8— 10 jum , precum şi prânzul dat de şcoala de 
cavalerie, orele 1—3 p. m. la care vor lua parte şi 
Suveranii.

Conferenţele pastorale din Eparhtâ Râmni
cului, Noul-Severin. — La conferenţele pastorale din 

eparhia Râmnicului, Noul-Severin, care s’au ţinut în 

luna Iunie, potrivit orânduirii de anul trecut din Con

sistoriul superior, s’au tratat următoarele subiecte:

Seria I. 1. Să se dovedească că inima şi conştiinţa 

sunt puterile cele mai de seamă ale sufletului omenesc; 

să se arate care învăţături din Sf. Scriptură trebuiesc 

folosite şi ce fapte creştineşti trebuiesc împlinite, pentru 

a creştina inima şi conştiinţa fiecărui om.

2. Să se arate în ce măsură preotul poate contribui 

ca învăţător în şcoala primară şi profesor în cea se

cundară la formarea inim ii şi conştiinţei omeneşti, şi 

ia creştinarea lor.

Seria II. 1. Să se arate cum solidaritatea este pu

terea de întărire şi sprijinire a însoţirilor omeneşti, ca 

naţiuni, popoare, aşezăminte şi tot felul de întovărăşiri 

prin bună înţelegere scrisă: s£ se arate ce învăţături 

din Sf. Scriptură trebuiesc folosite şi ce fapte creş

tineşti împlinite, pentruca solidaritatea socială să fie 

creştină şi să ajungă frăţie  după evanghelie:

2. Să se arate în ce măsură venirea la biserică şi 

închinarea acasă, cnm şi mişcarea culturală în gruf 

sau prin întovărăşire, pornită de preoţi prin Centrele 

Parohiale, ajută la plămădirea solidarităţii sociale şi la 

prefacerea ei în frăţie după evanghelie.

După orânduirea Prea Sfinţitului Episcop Vartolomei, 

adunările preoţeşti judeţene din Iunie c. aveau să 

aleagă 4 din cele mai bune lucrări şi să le recomande 

Prea Sfinţiei Sale pentru tipărire şi răspândire în cler 

şi popor sub numirea „Biblioteca conferinţelor preoţeşti 

din Oltenia". Din acestea, Prea Sf. Sa va face o alegere 

şi se va tipări într’o singură broşură numai câte unul 

din cele patru subiecte, aşa ca o broşură va cuprinde 

4 chestiuni. Venitul vânzării lor va fi dăruit în în

tregime societăţii preoţeşti „Renaşterea".

Procedarea aceasta se va, urma şi pe viitor, cu toate 

subiectele conferenţelor.

In ce priveşte subiectele de anul trecut, Prea Sf.

Episcop a luat măsura ca, până în Iulie 1923, să apară 

Jn revista Renaşterea numele preoţilor care şi-au luat 

sarcina de a le trata în broşuri de câte 60 de pag.
i

pentru fiecare subiect. Prea Sf. Sa cere această întindere 

pentru faptul că „subiectele anului trecut au fost de 

ordin şi însemnătate generală sufletească, socială şi 

bisericească" şi dacă tocmai acum ia măsuri pentru ele, 

pţjcina este că, dată fiind însemnătatea materiei, este 

nevoie de mai mult timp pentru a fi gândite şi lucrate 

„în spiritul Preoţimii care le-a ascultat şi s’a ocupat cu 

elea. Recomandarea lor spre pentru tipărire se va face 

tot de adunările preoţeşti judeţene ale societăţii Renaş

terea prin vot nominal, în toamna acestui an. Chel

tuielile de tipărire ale acestei biblioteci, la nevoie se vor 

scoate prin subscriere publică.

Pentru conferenţele pastorale pe anul viitor, dintre 

20 şi 30 Iunie stil vechili, în aceiaşi eparhie, s’au dat 

următoarele subiecte:

Seria I. 1. Să se dovedească că voinţa este în le

gătură firească şi strânsă cu inima şi conştiinţa ome

nească şi că este singura putere creatoare de sănătate 

şi progres, şi să se arate care învăţături din S f 

Scriptură trebuiesc folosite şi ce fapte creştineşti tre

buiesc împlinite, pentru a întări şi creştina voinţa 

fiecărui om.

2. Să se lămurească în ce măsură Biserica poate 

contribui la plămădirea şi creştinarea voinţei individuale 

a credincioşilor săi, prin Preoţimea ei şi după care 

metodă sau rânduiala.

Seria II. 1. Să se aducă dovezi că munca este mij

locul prin care se întăreşte şi se sprijină solidaritatea 

socială în omenire şi că tot ea desăvârşeşte sănătatea 

şi progresul; să se arate care învăţături din S f Scriptură 

trebuiesc folosite şi ce fapte creştineşti trebuiesc îm

plinite, peetruca tot omul să prindă gust de muncă şi 

ea să-şi capete pecete creştinească şi să ajungă unealtă 

de frăţie evanghelică*

2. Să se lămurească prin ce fel de misiuni, deosebite 

de misiunea ei, dar potrivite cu ea, Preoţimea ar putea 

contribui ca să dea pildă de muncă în popor, şi dacă 

preoţii, în rolul lor de alegători sau de aleşi sau delegaţi

direct în Parlament, în consiliul judeţean sau comunal
i

sau în orice reprezentare de ordin politic sau economic, 

contribuie în adevăr cu ceva care nu s’ar putea în

făptui de alţii la îndrumarea spre muncă a poporiilui.

CONFERENŢA INTERORTODOXĂ DIN 
CONSTANTINOPOL

i

In nr. pe Aprilie a. c. al acestei reviste, am repro
dus poftirea Patriarhului ecumenic din Constantinopol 
către Biserica noastră, spre a trimete unul sau do: 
reprezentaţi la Conferenţa convocată acolo pentru 
îndreptarea calendarului Iulian. Conferenţa urma să 
se deschidă la 1 Maiu st. n., dar s’a deschis la 10 
Maiu.

Ziarele au povestit, pe larg amănuntele acelei con- 
ferenţe, mai cu seamă ziarul Universul, care a publicat
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corespondenţele trimese de subsemnatul. Ziarul Viito
rul a publicat dări de seamă întocmite de d. Dr.

Drag. Demetrescu■
Aci venim acum cu amănunte mai multe şi cu în

seşi actele privitoare la această conferenţă. Publica

rea lor ne va ocupa mai multe numere. Continuăm 

cu chestiunea calendarului. O parte am şi publicat 

in nr. trecut. Din cele ce urmează se va vedea şirul 

amănunţit al lucrărilor conferen{ei.

R A P O R T U L
Arhimandritului SCRIBAN, către înalt Prea Sfinţitul Prezident 
al Sfântului Sinod al Sfintei Biserici autocefale ortodoxe române, 

D. D. Dr. MIRON cu privire la Conferenţă interortodoxă din 

Constantinopol, jinută între 10 Mai şi 8 Iunie 1923.

cJnatt tPrea Sfinţite Stăpâne,
însărcinat de Sf. Sinod al Sf. Biserici autocefale orto

doxe române, prin ordinul Nr. 36 din 11/24 Martie 1928, 

de a reprezenta Biserica românească la conferenţă convocată 

de Sanctitatea Sa Patriarhal Ecumenic din Constantinopol 

pentru lnna Mai 1928, ca smerenie aduc la cunoştinţa 

înalt Prea Sfinţiei Voastre cele ce urmează, despre felul cum 

mi*am îndeplinit însărcinarea :

Plecat din Bucureşti în seara de 7 Mai, a doua seară, 

la 8  Mai, m'am îmbarcat în Constanţa pentru Constanti

nopol, unde am ajuns la 9 Maia spre ameazi, Âci am fost 

aşteptat de însărcinaţii Patriarhiei, care m’au dus ou au

tomobil propria la Patriarhie unde am fost găzduit.

Drumul până la Constantinopol l-am făcut împreună cu 

<L Senator Petre Drăghici din Sibiiu, care a venit la Con

stantinopol din interes oătre chestiunea calendarului, care 

trebuia tratată în conferenţă.

îndată după sosirea mea, am fost primit în audienţă la 

Sanctitatea Sa Patriarhul Meletie IV, care m’a îmbrăţişat 

cu multă părintească dragoste şi căruia iam  transmis fră-

ţeştile îmbrăţişări întru Domnul ale ÎNALT PREA SFIN

ŢIEI VOASTRE. Puţină vreme după aceea a fost primit

în audienţă şi d. Senator Drăghici, care a sosit dela hotel 

din oraş, şi Sanctitatea Sa cu multă dragoste s’a întreţinut 

şi cu domnia sa, fiind eu de faţă care am făcut serviciul 

de interpret, întrucât d Drăghici nu vorbea decât nem

ţeşte, limbă pe care Sanctitatea Sa n’o înţelegea.

Lucrările propriu zise ale Conferenţei s’au început a 

doua zi, Joi, la 10 Mai stil nou, printr’o scurtă, dar im

presionantă ceremonie religioasă, slujită în sala tronului pa

triarhal de însuşi înalt Prea Sf. Sa Patriarhul ecumenio, 

îmbrăcat în lucitoare mantie violetă şi stând pe posta

mentul tronului patriarhal.

De faţă erau: delegaţii străini, cuprinzând pe Mitropo

litul Gavriil al Muntenegrului şi cu profesorul Milanco- 

t ici dela universitatea din Belgrad, din partea Serbiei; ar- 

aiepijcopii ruşi Anastasie fost al Basarabiei şi Alexandru y 

care păstoreşte peste biserioile ruseşti din America; Mitro

politul Iacov al oraşului Durazzo, reprezentând Grecia, 

esre, din pricina războiului cu Turcia, n’a putut trimete 

delegat special din Grecia ; Mitropolitul Vasilie, reprezen

tând insula Ciprului, care, de asemenea, n’a putut trimete

delegat special; apoi subsemnatul cu d. senator Drăghici. 

după aceia Sinodul patriarhal şi mult cler din Constanti

nopol care umplea larga sală.

Slujba s’a început cu cântarea HRISTOS A ÎNVIAT,

executată de un cor de cântăreţi, apoi cu cântarea ÎMPĂ

RATE CERESC, • în urmă I. P. S. Patriarhul a citit o mo

liftă, potrivită pentru o asemenea adunare, după aceia s'a 

cântat troparul Cinzecimiii BINE EŞTI CUVÂNTAT HRIS- 

TOASE DUMNEZEUL NOSTRU şi sfârşit. Incheindu se

acestea, Patriarhul şi«a citit ouvântarea sa de salutare către 

conferenţă, care a fost citită îndată şi în ruseşte şi în 

româneşte. Cel întâi Mitropolit al Sinodului (al Cezareei) 

a salutat apoi pe Patriarh. Din partea delegaţilor străini 

a răspuns Mitropolitul Muntenegrului. Cu aceasta, partea 

oficială a luat sfârşit. Apoi sala s’a golit şi ne-am întrunit 

în prima şedinţă a conferenţei.

In aoeastă primă şedinţă, Sanctitatea Sa Patriarhul a 

provocat pe membrii conferenţei să depuie propunerile pe 

care le au de făout, zicând că acum nu intrăm în fondul 

chestiunilor, ci numai ne pregătim lucrările. Cea întâi lu

crare anunţată a fost a calendarului. Delegatul sârb a de

pus propunerea sa şi a spus că cel întâi lucru de care 

trebuie să ne asigurăm este să dezlegăm chestiunea celor 

13 zile ou care calendarul iulian este în urmă faţă de anul 

solar.

Mitropolitul Muntenegrului a spus că în nioiun caz nu 

poate fi vorba de primirea oalendarului gregorian.

Subsemnatul am spus că trebuie început cu chestiunile 

cele mai uşoare, în care toţi suntem de acord şi apoi să 

păşim spre cele mai grele. Suntem de aoord cu toţii să 

trecem peste oele 13 zile şi să ne punem iar în regulă cu 

anul solar. Cum vom orândui apoi oa să nu mai rămânem 

în urmă, e altă ohestiune şi ţn^aeeasta trebuie să ne în-
S  m

ţelegem, Nu poate fi vorba să primim calendarul gregorian:

1 . Fiindcă ar fi să trecem dela un calendar greşit la altul 

greşit; 2 . înşişi apusenii lucrează de mult să 1  schimbe pe 

al lor, şi atunci ce ar fi să primim calendarul apusenilor, 

care peste 5— 6  ani să se schimbe iar? Mai bine primim 

aici un calendar care, pentru simplitatea lui să poată f i

supus Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoa

relor prin Biserici. Astfel de daruri are calendarul d-lui

senator Drăghici şi pe acela l-am prezentat biuroului oa 

propunere românească.

Reprezentantnl Greciei, Mitropolitul din Durazzo, a de

clarat că Sinodul Bisericii greceşti a hotărât înlăturarea 

celor 13 zile, dar păstrează pascalia ortodoxă şi se uneşte 

cu hotărârile conferenţei, dacă nu se abat dela canoanele 

întâiului Sinod dela Niceia.

Nefiind alte lucrări la ordinea zilei, şedinţa s’a încheiat 

anunţându-se a doua şedinţă pe Vineri, a doua zi.

In această şedinţă, I. P. S. S. Patriarhul a propus oon- 

stituirea a trei comisiuni care sa studieze lucrările şi să 

prezinte rapoarte. Ele au şi fost constituite astfel: 1. o oo- 

misiune dogmatică, sub prezidenţa Mitropolitului Calinic 

al Cizicului; 2. practică, sub prezidenţa Mitropolitului Ga

vriil al Muntenegrului şi 3 ştiinţifică, sub prezidenţa sub

semnatului, având *ca membri pe profesorul sârb Milanco- 

viei şi senatorul Drăghici.
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pedec&re

calendarul

%

Toate aceste comisiuni priviau însă în special reforma ca

lendarului, unde trebuia să se ştie, dacă nu cumva reforma 

izbeşte în puncte dogmatice ale credinţei noastre; apoi care 

ar fi chipul cel mai practic de îndeplinit şi, în sfârşit, care 

sunt îndrumările ştiinţei de care trebuie să ţinem seamă 

într’o asemenea reformă?

Comisiunilor acestora trebuind sh li se dea timp pentru tuiesc deosebirea lui de anul tropic, dela vremea Sinodului

a lucra, s’a amânat prezentarea rapoartelor până la 18 Mai» 

adică peste o săptămână. Până atunci, în însăşi această 

Aedinţă, a doua, Patriarhul a citit o serie de chestiuni de 

de care va avea să se ocupe Conferenţa precum, chestiunea

căsătoriei a doua a preoţilor văduv i; împuţinarea numărului dintâi Sinod ecumenic din Niceia până în zilele noastre.
W  1  W  f  • «  -  -  —

datele ştiinţei astronomioe, hotărăşte următoarea îndreptare 

a calendarului iulian :

1.

Se suprimă din calendarul iulian cele 18 zile oare aloă-

din Niceia, până în zilele noastre.

Observare. Durata anului iulian neconcordând bine cu 

durata mijlocie a anului tropic, cele 1 B zile pomenite re

prezintă întârzierea calendarului iulian din vremea celui

x  ,  /  1  T

sărbătorilor; uşurarea şi scurtarea posturilor; gradele de ru

denie şi piedidle la căsătorie; uniforma clerului; vârsta 

intrării în cler; reprezentarea intereselor ortodoxe în ţările

de altă confesiune, etc.

In aceiaşi şedinţă, subsemnatul am spus că e bineouvan- 

tată olipa întâlnirii noastre, fiindcă ea înseamnă eşirea 

dintr’o lungă izolare. Dacă biserica ortodoxă este una, am 

zis, ea trebuie să-şi aibă un organ de afirmare a acestei 

unităţi, căci funcţiune fără organ nu există. Deci am pro- 

pus întâlnirea deasă a noastră în astfel de conferenţe, prin zile, caşi pană acum.

2.
Deci ziua de 1 Octombrie 1928 va fi socotită ca 14 

Octombrie 1928.

Sărbătorile din zilele suprimate vor fi săvârşite toate 

împreună la 14 Ootombre sau cum va orândui episcopul 

eparhiot,

3.

Toate lunile anului vor păstra aoelaş număr de zile, caşi 

până acum. în anii bisecţi, luna Februarie va avea 29 de

care să deslegăm în unire chestiunile noastre comune or

todoxe. Am spus că, fără comunicare, ne înstrăinăm, nu ne 

înţelegem şi introducem puncte de deosebire primejdioase 

pentru viitor.

Propunerea aceasta a fost întâmpinată cu vădită simpatie.

Apoi, luând cuvântul a doua oară, am prezentat propu

nerea înalt Prea Sfinţitului M itropolit Nicolae dela Sibiiu, 

ca să pregătim de pe acum sărbătorirea pentru împlinirea 

în 1925 a 1600 de ani dela întâiul Sinod ecumenic dela Niceia.

Să alcătuim o nouă măţţyisire a credinţei noastre orto

doxe şi s'o trimetem şi ierarhilor din Biserica Romei, pof

ti ndu-i să intre în unitatea Bisericii.

Sanctitatea Sa Patriarhul arăta vădite semne de apro

bare la expunerea acestei propuneri, care a fost trimeasă 

în studiul comisiunii respective,

La o săptămână după aceasta, Vineri la 18 Mai, de data 

aceasta fiind de faţă şi d. Profesor Dr. Dragomir Deme- 

trescu sosit dela Bucureşti, s'a întrunit a I I I  şedinţă când 

s?au citit rapoartele celor trei coiuisiuni în chestiunea oa. 

lendarului. Aceste rapoarte le prezint ca anexe ale acestui 

raport şi le voi publica şi în revista BISERICA ORTO

DOXĂ pentru cunoaşterea mai amănunţită a ideilor desfă-
*

şurate în conferenţă cu privire la calendar. O parte am ş1  

publicat în Nr. pe Mai 1928 al revistei, arătând chestiunea 

reformei calendarului în Răsăritul ortodox şi dând proiectul 

sârbesc prezentat conferenţei pentru reformă.

Aici dau hotărârile luate cu privire la calendar, în for

mularea care li s’a dat lor la biuroul Conferenţei

4

Hotărârea conferenţei Interortodoxe cu 
privire la chestiunea Calendarului

Conferenţa interortodoxă, întrunită la Constantinopol în 

luna Mai 1928, sub prezidenţa Sanctităţii Sale Patriarhului

ecumenic Meletie IV, recunoscând că nivelarea deosebirii 

dintre calendarul religios şi calendarul civil este o trebu-

Vor fi, caşi până acum, două feluri de an i ; anii obiş

nuiţi, compuşi din 365 de zile, iar anii bisecţi vor fi aoei 

care vor putea fi împărţiţi prin 4 fără rest, cum a fost şi 

până acum. Se face excepţiune pentru anii seculari, pentru 

care intră în vigoare următoarea regulă:

5.

Anii seculari (adică acei oare se sfârşeso prin doi zerô  

nu vor fi bisecţi decât când numărul seculilor, împărţit prin 9, dă 

oa rest 2 sau 6 . Toţi oeilalţi ani seculari vor fi obişnuiţi. Prin 

urmare, printre anii seouiari care vor urma, vor fi ani bi

secţi aoei care vor fi sublimaţi pe tabloul următor :

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 28W

2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700

Observare. Durata mijlocie a anului civil va fi dupâ 

această regulă de 365 zile, 5 oeasuri. 48 de minute şi 48 

de secunde. Această valoare concordă cu o deosebire de 

aproape o secundă sau două cu durata mijlocie a anului 

tropic. Noul calendar este, prin urmare, mai precis dees: 

calendarul gregorian, a cărui dată mijlocie a anului se deo

sebeşte cu 24 până la 26 de secunde de cea a anului tropic

Accastă observare nu trebuie interpretată oa o deprr- 
ciare a calendarului gregorian. In vremea când aoesta a fors 
întocmit, nu se cunoştea destul de exact durata anului 
tropic şi se admitea că această durată este egală cu 365 
de zile, 49 de minute şi 16 secunde. De altfel, deosebirea 
dintre durata anilor civili din uoul calendar şi cea a calen
darului gregorian rămâne foarte mică, aşa că o deosebire a 
datelor nu se va băga de seamă decât după 877 de ar. 
In adevăr, printre anii seculari care vor urma pe acei eart

sunt subliniaţi în şirul următor, vor fi bisecţi în calendare

gregorian:

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 280’»

Deci dezacordul nu se va arăta decât în 2800.

6 .

Sărbătorila neschimbătoare nu-şi vor schimba datele ; 

care le-an avut până acum.
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7.

Sărbătorile schimbătoare se vor rândui potrivit Paştelui

acelaş pl&n calendarul gregorian, fără nicio deosebire

din laturea aceasta. Singura noutate a acestui calendar este

Dup)i hotărârile canonice (oare trebuiesc păstrate inviola- regularea deosebită a sărbătorii Psştelui. Această noutate 

bile), Paştele va fi prăznuit :

Duminica, după cea dintâi lună plină, care urmează echi- 

nopţiului de primăvară.

8.
Determinarea lunii pline pascale se va face cu ajutorul 

oalculelor astronomice, ţinând socoteală de progresele înde

plinite în această ştiinţă. Determinarea datei Paştelui se 

va face totdeauna după timpul Sfintei Cetăţi a Ierusali

mului.

Observare. Se va determina data civilă (ziua fiind so.

cotită dela miezul nopţii la miezul nopţii) a celei dintâi opo- 

ziţiuni a lunii după ecbinopţiul de primăvară, socotind 

timpul după meridianul care trece prin cupola Sfântului 

Mormânt. Cea dintâiu Duminică după această dată este ziua 

Paştelui, adică dacă această coincide cu o Duminică, atunci 

Paştele va fi prăznuit în Duminica următoare.

9.

Patriarhatul ecumenic va avea grijă ca observatoarele astro

nomice sau catedrele universitare de mecanică oereasca din 

Atena Belgrad, Bucureşti şi Pulkovo (Petrograd) să elaboreze 

tablourile sărbătorii Paştelui pe un interval lung şi le va 

aduce la ounoştinţa tuturor Bisericilor ortodoxe.

10.
Se înţelege că reforma de faţă a calendarului iulian în 

nioiun chip nu poate constitui o piedecă la modificarea 

ulterioară a aceluiaş calendar şi care modificare ar intra 

în vederile tuturor Bisericilor creştine.

RAPORTUL
Arhimandritului SCRIBAN, la Conferenja religioasă din Constan- 

finopel, citit în ziua Vineri, 18 Mai st. n., cu privire la proiec

tul românesc şi sârbesc pentru îndreptarea Calendarului Iulian.

întru tot Prea Sfinţite Stăpâne,x)
înaintea Comisiunii ştiinţifioe a Conferenţei interortodoxe, 

s’au prezentat două proiecte pentru îndreptarea Calendarului 

Iuliau, întrebuinţat în Biserica ortodoxă:

1. Unul întocmit de Profesorul Milancovici din Belgrad;

2 , Cellalt de Senatorul român Petre Drăghici din Sibiiu,

România.

Axpândouă sunt do acord în ce priveşte chestiunea care 

a fost deja obiectul deliberărilor noastre în întâia noastră 

şedinţă şi în oare toate părerile se întâlniseră, anume că 

trebuiesc desfiinţate cele 18 zile prin care Calendarul Iulian 

se deosebeşte de Calendarul popoarelor apusene. De aici 

încolo, cele două proiecte se mişcă pe planuri cu totul 

deosebite. Acel al d-lui Milancovici se menţine în vechile 

hotare ale calendarelor Iulian şi Gregorian, adică ţine so

coteală de mişcările lunii, pe când proiectul d-lui Drăghici 

e mai radical, neţinând socoteală decât de mişcările soarelui.

Cel dintâi lasă întocmirea lunilor aşa cum ea este acum, 

adică, după ce s’au suprimat cele 13 zile, ei se găseşte pe

se vădeşte prin trei feluri de deosebiri în socotelile pentru 

fixarea sărbătorii, şi anume : 1. Cuprinde altă întrebuin

ţare a epactelor Gregoriene ; 2. ait chip de intercalare a 

anuiui bisect; 8 . putinţa de a prăznui Paştele chiar în 

Duminica în care cade luna plină, pe când în calendarul 

gregorian, dacă luna plină cade într’o Duminică, zina Paşte

lui se strămută în Duminica următoare. Amănuntele tutu

ror acestor deosebiri se vor putea vedea în însuşi proiectul 

alăturat ai d-lui Milancovici.

Urmează de aci că, în practică, noi avem aproape calen

darul gregorian, afară numai că, până la anul 2 0 0 0 , în

anii 1926, 1980, 1950, 1957, 1970, 1974, 1977, 1994 şi

1997 vom avea altă dată a Paştelui decât apusenii, şi anume 

Răsăritenii vor prăznui sărbătoarea înaintea apusenilor. In 

toţi ceilalţi ani, răsăritenii îşi vor avea Paştele lor in 

aceiaşi Daminioâ în care îl vor avea şi apusenii. Deci, cu 

această singură deosebire în practică, proiectul d*lui Milan

covici merge alăturea cu calendarul gregorian şi tinde la 

o grabnică unificare a calendarului creştin în monarhia 

iugoslavă. Nu se va băga de set̂ mă că este alt calşndar 

decât prin micul număr de ani în care ortodocşii vor avea 

alta zi a Paştelui decât apusenii. Deosebirea, am spus-ô  

izvorăşte de acolo că, după proiectul d-lui Milancovici, sa 

va putea prăznui Paştele ortodox chiar în Duminica în 

care c&de luna plină, adică înaintea apusenilor, pe când

1) Adresarea este către Patriarhul Meletie IV, prezidentul
Conferenţei.

în calendarul gregorian el e strămutat în Duminica urmă

toare.

Conferenţa va avea să cântărească dacă acest fel de deo

sebire este un folos ori o pagubă.

Proiectul d-lui Drăghici are o alcătuire care, deşi simpla 

în ea însăşi, intră mai adânc în materia calendarului. Ei 

dă alta împărţire a lunilor. Acestea vor rămânea totdeauna 

în număr de 1 2 , caşi până acum, dar împărţirea zilelor 

pe luni va fi ceva deosebită. Cele două luni dintâi ale fie

cărui trimestru vor avea 30 de zile, iar a I I I  31. Prin 

această împărţire, se va ajunge la uniformitatea că o zi 

oarecare a săptămânii va oădea în fiecare an în aoeiaşi zi 

a lunii respective. Dacă 8  Fevruarie, de exemplu, va fi 

anul acesta într’o Mercure, el va fi totdeauna într’o Mercure 

în vecii vecilor.

La această uniformitate nu se va putea ajunge decât 

având într’un an un număr de zile cu soţ. In scopul acesta 

proiectul taie a 365 a zi a anuiui şi o lasă să fie adăogatî 

ca săptămână intercalară la fiecare 5 ani, între sfârşitul lui 

Iunie şi înseputul lui Iulie. Cu toate acestea, de oarece 

aceste zile, împreună cu ziua anului bisect, nu dau exact o 

săptămână, săptămâna intercalară se va adăoga de 7 ori 

într’o perioadă de 40 de ani, dar a S-a oară ea nu va mai 

fi, adăogată. Cu chipul acesta, anul civil va fi ţinut tot- 

deanna în conoordanţa cu anul solar, aşa că chiar după 

2 0 0 0  de ani, deosebirea între ei nu va fi nici chiar de 1 * 

de zi.

Astfel se înfăţişează alcătuirea acestui calendar în ce 

priveşte împărţirea lunilor şi chipul său de a se ţinea tot

deauna la nivelul anului solar sau tropic»
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Să ne întoarcem aenm la orânduirea sărbătorii Paştelui. 

In proiectul d-lui Drăghici, Paştele va cădea totdeauna 

la dată fixă, cum este acum toată năzuinţa apusenilor.

Principiul acestui calendar este că trebuie să praznuim 

totdeauna ziua învierii Domnului la însăşi data lunii când

s'a petrecut faptul în istorie, şi fiindcă zilele săptămânii 

vor avea totdeauna aceiaşi dată într'o lună oarecare, după 

cum am arătat mai înainte, data fixă pentru a prăznui 

Paştele va cădea totdeauna într’o Duminică.

De oarece Răstignirea Domnului s’a săvârşit în anul 33 

al erei iuliene1) şi fiindcă învierea s’a petrecut la 5 ale ace

leiaşi luni, urmează că, adăogând cele 18 zile} vom avea 

ziua de 18 Aprilie ca zi a învierii în calendarul cel nou. 

Şi adăogând încă 3 zile, cu care calendarul iulian era în 

întârziere în vremea Sinodului din Nieeia, faţă de anul 33, 

vom avea în noul calendar data de 2 1  Aprilie. Şi fiindcă 

data de 22 va fi totdeauna o Duminică, aceasta va fi data 

Paştelui. Sau încă, pentru a fi mai la adăpost de primej

dia de a ne întâlni cu Paştele evreiesc, vom putea împinge 

data Paştelui încă şi mai mult, spre sfârşitul lunii pascale, 

la 29 Aprilie, oare va corespunde datei de 16 Aprilie din 

actualul stil iulian.

Iată în ce se cuprinde proiectul d-lui Drăghici. Se în

ţelege, el nu se va putea aplica îndată, pentrucă nu ne 

va putea pune în concordanţă de pe acum cu ceilalţi cre

ştini, oi va putea fi supus Conferenţei mondiale pentru 

înfrăţirea popoarelor prin Biserici, ca proiect al 

Bisericii Ortodoxe, şi are toţi sorţii de a fi primit, pentru 

că el apucă chiar înaintea proiectelor apusului de a ajunge 

la o stabilitate a calendarului cu sărbători fixe şi fără 

oscilaţiunile de astăzi, când ziua săptămânii nu este tot

deauna aceiaşi la cutare dată a cutării luni.

Dar până atunci ce ar fi de făcut? Nu ne rămâne decât 

proiectul d lui Milancovici ?

Totuşi mai rămâne încă şi altă posibilitate.

Aceasta izvorăşte din faptul că proiectul d-lui Drăghici 

se poate bucura de o aplicare integrală mai târziu, şi de 

alta parţială acum, după cum vom vedea îndată.

Rezervându-ne pe viitor o posibilă aplicare integrală a 

proiectului d-lui Drăghici, se poate face de pe acum apli

carea următoare, pentru orânduirea sărbătorii Paştelui, apli

care oare ar fi cu totul deosebită de Paştele gregorian.

Se va putea primi chiar de pe acum data Paştelui cu o 

mioă oscilare, adică, în loc de a- 1  lăsa să oscileze într’un 

răstimp de 35 de zile, cum este acum, a mărgini oscilarea 

la o săptămână, între 18 şi 24 Aprilie a stilului cu cele

13 zile suprimate. In acest răst’mp, se va găsi o Dumi

nică în oare să se poată fixa data Paştelui anului.

Fără indoială, ideia de a pune Paştele pe dată fixă se 

poate socoti ca o noutate şi prin aoeasia a părea chiar 

ciudată şi deci să aibă puţini sorţi de a fi primită. Dar nu 

numai apusenii (de exemplu, oongresul astronomic din Roma 

în 1922) cer acum fixitatea acestui termen, ca preferabilă 

Paştelui cu mare oscilaţiune, oi se găseso chiar şi glasuri

ortodoxe recomandând fixitatea ca mult mai preferabilă

decât Paştele cu mare oscilaţiune. O spune însuşi Mitro

politul Antim care, în lucrarea lui despre calendar (Con

stantinopol 1922, p. 98) *) propunea adunarea unei confe- 

renţe care să scurteze răstimpul celor 35 de zile în care 

oscilează sărbătoarea Paştelui, sau să-l aşeze pe o dată Sxt, 

aşa că această sărbătoare să ajungă neschimbătoare.

In România, d. B. Gabriel Zaymus, membru titular

al Societăţii astronomice din Franţa, se rosteşte pentru a

Il-a Duminică din Aprilie ca zi a Paştelui, deci o osci

lare între 8  şi 14 Aprilie.

Astfel există acum chestiunea aoeasta înaintea Confe

renţei interortodoxe.
Ea are :
1. A alege între proieotul d-lui Milancovici şi acel al 

d lui Drăghici;

2. Ea poate să le primească pe amândouă : acel al d-lui 

Milancovici ca o dezlegare trecătoare, până la orânduirea 

definitivă, acel al d-lui Drăghici ca proiect definitiv, care 

ar fi prezentat din partea Bisericii ortodoxe ca proiect al 

său la viitoarea conferenţă mondială a Bisericilor.

In adevăr, proiectul d lui Milancovici nu va putea func

ţiona decât ca măsură provizorie, având în vedere că apusul 

însuşi vrea să-şi modifice calendarul actual, primind unul 

în privinţa căruia ne-am fi înţeles;

3. Ea poate primi proiectul d-lui Drăghioi chiar ca mă
sură provizorie, adică să rezerve proiectul lui integral pen
tru conferenţă mondială, dar să-l aplioe parţial chiar înainte 
de aoeasta, înoă de pe acum, întru cât priveşte sărbătoarea 
Paştelui cu mioă oscilaţiune, între 18 şi 24 Aprilie a sti
lului îndreptat.

In rezumat, sunt de ales 3 posibilităţi:

1. Proieotul d-lui Milancovioi singur;

2. Proiectul d*lui Milancovici şi al d-lui Drăghioi îm
preună, unul ca măsura provizorie, altul definitivă ;

3. Proiectul d lui Drăghici singur, ca proiect de aplicare 
definitivă şi ca ra&sură de aplicare parţială în acelaş timp.

Aceasta este ceiace Comisiunea ştiinţifică are onoarea de 
a expune înaintea Conferenţei interortodoxe, pentrucă ea să 
aleagă sau să primească altă soluţiune şi, în sfârşit, să
hotărască.

Constantinopol, 18 Mai st. n. 1923.

Prezidentul Comisiunil ştiinţifice 
(ss) Arhim. SCRIBAN.

Membri:
(ss) Dr. Milancovici 

(ss) P. Drăghici

*) Vezi: Baron Gustav Bedeus, der Todestra# Christi, Her- 
mannstadt 1923 şi E. Jacquier, Histoire des livres du Nouveau 

Testament. Paris 1908, voi. 1, ed. 7, p. 15. 1) Vezi revista Bistrica ortodoxă pe Mai 1928, p. 560—561.
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Cultura Poporului. Cluj, 1 Aprilie 1923.

începând cu Duminica Floriilor din acest an, e eşit 

la lumină în Cluj o foaie săptămânală care poartă nu

mele de mai sus şi care-şi ia ca ţintă să răspândească 

în poporul nostru cuvinte de bună învăţătură.

Pe fruntea ei poartă arătarea că începe al III-lea an 

de viaţă. Cu toate acestea foaia îşi încetase o bucată 

de vreme ieşirea ei la lumină, iar acum îşi înoadă iar 

firul rupt şi se pregăteşte pentru o lucrare mai spor

nică.

Mulţi bărbaţi de seamă s’au rânduit cu slujba în ju

rul acestei foi, încât se poate nădăjdui că va merge pe 

viitor tot înainte, fără zăticnire. Găsim pe Generalul 

N. Petala, comandantul corpului de armată din Cluj, 

pe profesorii universitari M. Dragomirescu, V. Bogrea> 

Bogdan-Duicâ, V. Dimitriu, Popescu-Voiteşti şi alţii*

Noi n’am avea o pricină deosebită să pomenim de 

această foaie, dacă ea n’ar veni în aceiaş timp şi cu 

o parte închinată Bisericii.

în fiecare număr, la începutul paginei II, se găsesc 

două coloane în care Păr. Septimiu Popa, din biserica 

românească unită, şi care, lucru nu prea des peste 

munţi, e un bun mântuitor al limbii româneşti, se gă

sesc două coloane, zic, în care Sf. Sa tâlcuieşte evan

ghelia Duminicii din săptămână. Şi afară de aceasta, 

mai găsim încă şi alte articole pentru învăţătura creşti

nească, cum, de pildă, în acest întâi număr, avem şi 

o bucată despre Săptămâna Patimilor şi alta cu titlul

Legenda Sălciei, arătând de unde este obiceiul sălciei 
la Florii.

Gândul cu care foaia aceasta a pornit din nou la lucru» 

strângând în jurul steagului ei atâţia bărbaţi de seamă, e 

un gând măreţ. Cu toate acestea şi aci, caşi în atâtea 

alte împrejurări asemănătoare, trebuie să îmboldim 

luarea-aminte spre a arăta că lucrul cel mai de seamă 

nu este de a avea un gând bun, fiindcă-1 poţi avea şi 

a nu tace nimic cu el sau chiar a face rău. Lucrul de 

temelie este a căuta cele mai bune mijloace pentru a-1 

îndeplini şi anume mijloace care duc deadreptul la 

ţintă.

Privind această foaie, vedem lipsa ei de unitate şi 

de aceia credem că nu va ajunge să-şi urzească o 

ceată de cititori. Cititorii nu pot fi totdeauna oameni 

de aceiaşi treaptă de învăţătură şi foarte mulţi au să 

găsească lucruri care nu se potrivesc pentru ei.

Dacă foaia aceasta este menită pentru norodul cel 

mare, în felul Libertăţii Părintelui Moţay atunci mare 

parte din material nu se potriveşte pentru astfel de ce

titori. Când omul cu un început de învăţătură va da 

de un articol ca al profesorului Bogrea „Renaştere», 

cu cuvinte ca următoarele: „....generaţiile României 

moderne, occidentalisate, zăceau supt osânda epigonis- 

mului. Versul eminescian părea singurul titlu potrivit 

pentru un întreg capitol de istorie contemporană", fi

reşte că se va depărta de el fără înţelegere. Tot aşa în

art. din aceiaş nr. (1, an. III) al d-lui M. Dragomirescu 

„Cultura poporului rediviva", nu va putea prinde înţe

lesul unor cuvinte ca «organ de raliare pentru ridica

rea nivelului cultural*.

Dacă foaia e destinată pentru un număr de cititori 

mai puţini, dar mai luminaţi, în felul unei foi literare, 

şi aceştia îşi vor întoarce ochii dela multe articole popu

lare, menite pentru oamenii fără multă învăţătură. Aşa 

este cu art. învăţătorului Câmpeanu din nr. dela 3 

Iunie „Către sătenii, cari şi-au înstrăinat limbaM; aşa 

sunt mai toate bucăţile Părintelui Popa.

Dar foaia spune verde ce vrea să fie. Ea vrea să fie 

unealtă de învăţătură pentru popor, nu pentru puţinii 

oameni câştigaţi pentru învăţătură şi care au căile de 

a se lumina şi singuri. Art. d-lui General Petala „La 

drum...." spune hotărît :

„Poporul dela sate, păstrătorul bisericii, a limbii, a 

datinelor şi a ocinilor strămoşeşti, îşi îndreaptă ochii 

şi nădejdea înspre fraţii mai cuminţi şi luminaţi...

«Călăuziţi de acest gând, reînvie Cultura Poporului».

Tot aşa spune fostul ministru d. Goga (în aceiaş nr.):

„De-aceia aveţi dreptate, domnilor redactori, care 

v’aţi gândit să staţi de vorbă cu ţăranii, trimîţându-le 

cuvinte de lămurire şi îndrumare..,.

„Drepturi şi pâine nu sunt de-ajuns, trebuie şi Cul

tura Poporului, căci altfel drepturile celor săraci cu 

duhul nu sunt decât pentru împărăţia cerurilor, iar 

pâinea lor, de când lumea, o mănâncă alţii.

Apoi dacă este aşa, ce caută în foaie articolele care 

na pot fi citite de cei mulţi? Ce rost are să dai ţăra

nului cronici despre mişcarea teatrală din Bucovina, 

din care el nu va înţelege două buchi! Auzi dum

neata! să vorbeşti ţăranului despre „gravitatea ecua- 

ţiunii sociale", cum se citeşte în «Scrisoare din Buco

vina* (nr. 1)! Să-i dai, în poezia Drumul meu de 

George Voevodica, un vers atât de depărtat de poezia 

populară şi atât de greu de urmărit de omul deprins 

cu versul simplu! Să-i spui că „dintre recentele ma

nifestări în domeniul muzicei relevezi cele două con

certe" şi 3ă-i înşiri „programul select", alcătuit din 

nume scrise astfel, încât limba ţăranului nostru în ză

dar se va trudi să descurce cum se rosteşte numele 

scris Tschaikowsky şi care se putea scrie cum se cade 

Ceaicovski, ca doar ăsta n’a fost Neamţ să-i poceşti

numele după scrisul german.
Apoi, dacă e aşa, oameni buni, foaia aceasta nu do

vedeşte că e scrisă pentru ţărani, ci pentru orăşenii 

luminaţi. Şi ca subiecte şi ca limbă, ea nu dă ce tre

buie ţăranului, ci cuprinde scrisul unor oameni cu gân

durile departe de viaţa ţărănească şi trăind în şirul de 

cugetări al vieţii dela oraşe.

Iată de ce am spus că una e a avea gândul bun, 

alta este a şti cum să-l pui în lucru. Cunoaştem pe 

mulţi din scriitorii acestei foi ca oameni de seamă şi 

de ispravă, cu toate acestea trebuie să le spunem că
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nu pot ajunge la ţinta cu graiul franţuzit dela Bucu

reşti.
t

In această cale a tras brazdă bună Păr. Moţa. Urmaţ1 

pe urmele lui. Scrieţi neaoş româneşte. Nu băgaţi în

După aceia Prea Sf. Sa a vestit că încă de anul 

acesta se vor începe lucrările pentru noua catedrală a

Clujului.
____  4

Tot în acest număr, averr o tâlcuire pentru Dumi-

capul ţăranului comedii orăşăneşti, fiindcă singuri po- nica mironosiţelor, scrisă de Păr. Popa. Cu arătări

meniţi (în nr. dela 3 Iunie) cuvintele lui C. Negruzzi foarte frumoase, cititorii au în ea bune învăţături şi

....la teatru, unde învăţăm a fi demoralizaţi....» Lăsaţi-  ̂ lămuriri, cum femeile s’au învrednicit să vadă pe în-

în viaţa lui simplă şi nu-i daţi cronici Ură folos, chip 

ca să ştie şi el ce facem noi la oraş, căci atunci de 

ce nu i-am scrie şi ce facem prin casin-urile carto- 

foreşti, ca să ştie şi el toate ale noastre!...
%

Cum a pornit-o Cultura Poporului n’a pornit-o bine. #

Gândul îi este bun, dar lucrarea îi e fără înţelepciune.

Atât am ţinut să-i spun, iar în ce scriu mai încolo, are 

să fie numai despre ce scrie ea în laturea bisericească.

Articolele bisericeşti ale Părintelui Popa sunt aproape 

singurele care păstrează Culturii Poporului rostul ei 

de foaie pentru popor. Dau învăţături bune, atât în ce

gerul care le-a vestit învierea, pentru credinţa lor cea 

vie care le-a adus cele întâi la mormînt.

Păr. Popa numeşte 3 mironosiţe. Totuşi cărţile noas

tre (Penticostarul, la ziua numită) ridică numărul 

lor la 7.
t

în nr. dela 29 Aprilie, avem o traducere din Viaţa 

lui Iisus de Pafin i despre diavol, cu arătarea că cei 

ce nu cred în diavol au o îndreptăţire în faptul că el 

se înveşmântează în atâtea haine ale păcatelor, că greu 

poate fi cunoscut.

în Scăldătoarea oilor, Păr. Popa limpezeşte în min

tea cititorului povestirea din evanghelie cu slăbănogul
priveşte povestirea evangheliei, prin lămuririle pe care care zăcea de 38 de anj E 0 lămurire cu bune cuvinte

le aduce, cât şi prin îndemnurile pe care le dă pentru 

buna plămădire a vieţuirii creştinului.

Aceste podoabe le are „Duminica Floriilor “ din nr. 1. 

N’aş avea să cârtesc decât prea puţin în ce priveşte 

limba. Căci deşi Păr. Popa scrie frumos româneşte, tot 

mai are unele scăpări, care ar trebui înlăturate. Astfel 

în loc a zice «de repeţite ori», era mai bine să zică „dese 

oriu, fiindcă repeţit e neologism şi nu se găseşte în 

graiul ţăranului. Tot aşa, în loc de „un animal blând", 

trebuia să zică «un dobitoc blând». Forma „amestecaţi 

între mulţimeu e germanism. Trebuia zis „amestecaţi 

în mulţime".

Bine limpezîtă este şi cealaltă bucată, „Săptămâna 

Patimilor4*. Dăm de ştire numai ca arătarea Părintelui 

Popa că clopotele nu se trag în Joia Mare nu răspunde

româneşti şi cu învăţături potrivite, în felul tradiţional 

al acestor tâlcuiri.

O foarte frumoasă bucată este acea despre Biserica 

românească, scrisă de d. Victor Lazăr. D-nia sa arată 

de câtă preţuire se bucură Biserica noastră românească 

ortodoxă chiar şi la cei care sunt de altă credinţă de

cât noi.

„Puterea acestor slujbe (a celor ortodoxa) e atât de mare, 

zice d nia sa, încât vedem străini de legea noastră apro- 

piindu-se ca credinţă de ele. Bulgarii romano-o&tolici din 

Vinga, comună mare în Banat, caută mângâiere îu slujbele 

făcute de preoţii noştri români. Nu e rar cazul când Saşi 

caută vindecare tot în slujba preotului român. Iar în por

ţile de miază-noapte ale Transilvaniei e cunoscută întâm-

adevărului în ce priveşte obiceiurile de aici. La noi se plarea Ungurului calvin sau reformat, care după ce a zăcut

trag şi la scoaterea Crucii, Joi noaptea, şi la scoate

rea Sfântului Aer, Vineri noaptea.

Numărul de Paşti de asemenea are lămuriri frumoase,

luni de zile şi a cheltuit sume mari de banî, căci era bo

gat, fără să* şi poată recăpăta sănătatea, s’a hotârât să în

cerce cu slujba românească a Sf. Maslu făout de un preot

ale Părintelui Popa, tot despre învierea Domnului In român. S’a împotrivit el preotul calvin din toate puterile,

«Săptămâna luminată», Sf. Sa arată felul cum se ţine dar pe urmă bolnavul l-a silit să şi dea învoirea în scris,

iar preotul român a făcut sfânta slujbă. Şi, o minune! bol-această săptămână în răsărit şi în apus. t

Nr. din Duminica Tomii n’are nimic de învăţătură 

bisericească.

In Nr. dela 22 Aprilie întâlnim cuvântarea Episco

pului Nicolae al Clujului la deschiderea celui de al

III-lea sinod a acestei noi eparhii. Intr’însul găsim 

cugetarea sănătoasă care spune:

Dacă în trecutul nostru de asuprire şi suferinţă, bise
rica ortodoxă a fost silită să-şi risipească energia mai mult 
intru apărarea fiinţei noastre naţionale, decât pentru evan
ghelizarea largă şi mântuitoare a vieţii noastre sbuciumate, 
de azi înainte g&sindu-ne în condiţii naţionale mai fericite, 
trebuie să ne îndreptăm toate gândurile şi silinţele noastre 
către rolul social fundamental desemnat de Hristos Bisericii 
Sale, acela de a face din doctrina divină, pânea vieţii pă
mânteşti, paharul mântuirii creştine şi anghira acţiunilor 
şi doririlor de toate zilele.

navul s’a vindecat, căci avea credinţă.

Acestea îi slujesc autorului pentru a îndemna la da

toria de a cinsti Biserica şi lege* noastră.

Şi m nr. 6 d. V. Lazăr deapănă aceiaş tir al poves

tirii despre începuturile vieţii religioase a Românilor şi 

despre cele dintâi episcopii. Au şi cititorii neştiutori 

de unde afla ceva despre aceste lucruri ştiute de puţini.

în aceiaş nr., Par. Popa parafrazează evanghelia Sa- 

marinencii şi o încheie cu scurte învăţături morale, ca 

om cu adevărat fericit e numai acel care împlineşte

voia lui Dumnezeu. Tot aci găsim şi viaţa Sfântuiui 

Gheorghe, povestită de Pâr. Popa cu cuvintele sale 

după cărţile bisericeşti.

Şi în nr. 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 (lunile Mai şi Iunie»
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găsim aceiaşi hărnicie a Părintelui Popa şi a d-lui Vic

tor Lazăr. Dacă în câte un nr. lipseşte art. unuia din 

ei. se silesc însă totdeauna să dea şi materie biseri" 

ceaşcă. In nr. 10 se reproduc din C. Negruzzi bucăţi 

cu cuprins religios: Lumînărică (un cerşetor milostiv) 

şî Catacombele M ănăstirii Neamţului. In nr. 8 d. Ce~ 

kan-Racoviţă scrie despre Mănăstirea Putna. In nr. 9 

avem un articol lung al Episcopului Roman dela 

Oradea-Mare, în care îndeamnă poporul românesc să 

se deprindă cu industria şi cu meseriile, în care altfei 

ii încalcă străinii. Prea Sf. Sa are aci cugetări foarte 

înţelepte, de pildă când spune: „A umbla să faci cu 

sila pe cei de altă limbă români, e o slăbiciune... In 

Serbia şi Bulgaria nu e chestie evreiască, pentrucă 

sârbul şi bulgarul e însuşi comerciantul satelor şi â  

oraşelor sale; şi evreul nu merge acolo, ci vine la noi* 

cari nu avem comercianţii noştri". De aci îndemnul să 

ne creştem ramurile de lucru de care avem nevoie

In nr. 13, tot d. C.-Racoviţă scrie despre Mănăstirea 

Suceava şi dă reproducerea unei frumoase legături în 

argint a unei evanghelii.

In nr. 11, dacă lipseşte art. Părintelui Popa, în schimb 

se găseşte un articolaş despre credinţă, în care se arată 

cât de nedespărţită este ea de vieţuirea omenească.

Dintre articolele Părintelui Popa, vom pomeni despre 

acel din nr. 10, în care spune despre patriarhii din Bi

blie că unii au trăit cu sute de ani înainte de Hristos. 

Dar prin patriarhi înţelegem pe bărbaţii de înainte de 

Moisi, precum Avraam, Isaac, Iacov. Niciunul din aceş

tia însă n’a trăit cu sute, ci cu mii de ani înaintea 
Domnului.

A

In art. dela nr. 12, despre a 111-a Duminică după 

Rusalii, Sf. Sa scrie despre Predica de pe munte a 

Mântuitarului (Sf. Sa zice „dela muntew), numind-o 

«cea mai vestită cuvântare a lui Iisus Hristos». De! 

de vestită este ea vestită, dar dece „cea mai vestită" 5 

Oare cea dela cina cea de taină, din evanghelia Sfân

tului Ioan, bucata care se citeşte în Joia Mare seara? 

oare aceia e mai puţin vestită? Dimpotrivă, noi vom 

spune că aceia e de o putere covârşitoare. Predica de 

pe munte e însemnată prin noile învăţături pe care le 

aşează Domnul Hristos. Ea are însă o ţinută didactică

şi nu te sfâşie prin emoţiunile la care te supune cea 
dela Sf. Ioan.

i

Tâlcuirea pe care o dă cuvintelor lumina trupulu1 

este ochiul e o adaptare morală, că şi apostolii sunt 

ochiul legii creştineşti şi părinţii sunt ochiul familiei 

dar,nu scoate la iveală înţelesul precis şi direct, care 

este cugetul omului. înţelesul este că dacă cugetul omu

lui e curat, toată fiinţa lui se va putea călăuzi bine. 

El este pentru suflet ce e ochiul pentru trup. De aic1 

înţelegem că numirea dată de Scriptură pentru cuget 

sau conştiinţă este ochiul sufletului.

Şi apoi traducerea mai exactă a locului nu e lumina 

trupului este ochiul ci luminătorul este ochiul. Deşi 

nu e mare deosebire, dar nu e exactitate deplină.

încolo este destul de bună şi sănătoasă tâlcuirea cu 

slujirea la cei doi domni.

6C7
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După toate acestea, putem să ne mărturisim bucurie 

că o foaie de învăţătură pentru popor, cum vrea să 

fie Cultura Poporului, se sileşte să lucreze şi pe calea 

credinţei şi nu putem să nu ne arătăm mulţămirea că 

în fiecare număr se află ceva, pentru a lucra sufletul 

poporului şi cu această unealtă. Izbânda va fi cu atât 

mai hotărâtă, dacă se va ţinea seamă de ce am scris 

Ia începutul acestei bucăţi.

Noi nu vom înceta de a urmări ce se scrie în această 

foaie şi în toate celelalte numere ce vor urma. Von 

face aceasta cu atât mai mult, cu cât foaia ne dă în

demn să urmărim în ea şi chestiunile de limbă, ches

tiuni însă tratate foarte greşit atât de d. M. Dragomi- 

rescu, cât şi în multe părţi de d. Bogrea. Intru câ. 

acestea însă nu intră în hotarul celor despre care scriem 

aici, va. trebui să facem aceasta în altă foaie.

Frăţia Creştină. Galaţi An. I, nr. 2-3, 3-10 Iunie

La Galaţi a început să apară o foaie săptămânala 

cu titlul Frăţia Creştină şi cu subtitlul «Organ al apă

rării naţionale creştine din judeţul Covurlui». Director 

este avocatul P. Donca-Manea, de care s’a mai auzit 

în proaspăta mişcare dela noi împotriva Evreilor.

Ieromonahul Dionisie Lungu, Aşa am pomenit. 

Bucureşti 1923.

Aceasta e o broşurică de 14 pagini, cuprinzând o 

cuvântare rostită de Păr. Ier omr Dionisie în ziua de 

Sf. Gheorghe anul acesta, în biserica Schitutui „Crasna* 

din Gorj, al cărui stareţ este. Cuvântarea e însoţită de 

o introducere, care arată împrejurarea în <?are Păr. Ie

romonah şi-a rostit cuvântarea, anume, pentrucă lumea 

se închina la icoane în vremea slujbei, iar Sf. Sa a 

oprit-o. Atunci un unchiaş s’a supărat, zicând că «aşa
am apucat». De aici, Părintele îşi ia pricină să vorbească

despre «aşa am aplicat», spunând ca în ce ai apucat 

se strecoară şi multe rele. De ce se strecoară relele 

Din pricină că oamenii nu mai vin la biserică pentru 

a fi învăţaţi în ce trebuie să facă. De la aceasta, Pă

rintele o porneşte pe o albie nouă: nevenirea la biserică 

şi relele care urmează de aci. De aici urmează însă alt

ceva: că Părintele nu vorbeşte despre „aşaam apucatw,cum 

a spus şi cum te-ai aştepta dela titlu, ci despre neve

nirea la biserică. Apoi aceasta e o greşală. E lipsă dz 

unitate în tratare, e neputinţa de a te ţinea de ce te-£i 

apucat să scrii şi a rătăci pe alte meleaguri.

Fără îndoială, eu nu pot decât să mă bucur că un

• monah f£ră multă învăţătură a fost cuprins de râvna

de a învăţa poporul şi s’a apucat să scrie. Ştiu pe Pă: 

Dionisie ca un tânăr foarte harnic şi doritor de a fac_ 

un mărgăritar din schitul său. Dar fiindcă s!a apuca: 

şi de lucrul scrisului, noi trebuie să-i spunem unde r*u 

e bine, pentrucă să facă mai bine în viitor.

Tot din această pricină, să nu ne ia în nume de 

rău, dacă i-om mai spune şi altele-

1. Când cineva pune în scris anumite persoane caş: 

cum ar grăi, trebuie să le lase în starea lor adevărat?., 

adică să le puie să vorbească cum le e portul. Dacă
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pui ţărani să vorbească, şi încă oameni bătrâni, neumblaţi 

prin şcoli, trebuie să le pui în gură graiuh adevărat al 

lor, deci grai curat românesc. Apoi Păr. Dionisie nu 

face aşa. Pane în gura oamenilor dela ţară o mulţime 

de vorbe de ziar, ceiace nu se potriveşte şi nu-ţi mai 

dă coloarea adevărului O astfel de tratare trebuie să 

fie veridică, adică să-ţi dea întocmai impresiunea caşi 

cum lucrurile s’ar petrece cu adevărat. Altfel plăsmuieşti 

stări mincinoase, care nu se potrivesc cu felul cum 

curge viaţa. Deci Păr. Dionisie trebuie să puie în gura 

oamenilor grai neaoş românesc, şi nu un fel de vor

bire care nu se potriveşte cu grăirea şi cugetarea lor.

2. Chiar şi grăirea Sfinţiei Sale nu merge pentru 

oamenii cărora le vorbeşte. Nu este în ea graiul bise

ricesc din vechi, pe care trebuie să-l găsim mai cu 

seamă în vorbirea şi scrisul călugărilor, ca oamenii cei 

mai păstrători al datinelor bisericeşti. Sf. Sa are grăirea 

veştedă şi fără gust de pe străzile oraşelor, care stă 

atât de rău în vorbirea bisericească. Nu că are prea 

multe cuvinte din acestea, dar atâtea câte are nu sunt

Cuza Vodă către M itropolitu l N ifon. — Credem 

că se va citi cu interes actul pe care-1 reproducem 

mai la vale, prin care Domnitorul Principatelor-Unite 

Alexandru Cuza roagă pe Mitropolitul Nifon să facă 

rugăciuni pentru propăşirea ţării, cu prilejul marelui 

act al Unirii Principatelor.

Iată documentul, care ni s’a adus şi nouă la cunoş- 

uinţă şi pe care credem o datorie a-1 cuprinde aci:

C O M U N I C A Ţ I E
A

DOMNUL PRINCIPATELOR UNITE,

Adresată prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit al 

Tării Româneşti Nifon.

Voinţa Naţională, la oare aţi participat şi Prea Sfinţia 
Voastră oa Prezident Adunării Naţionale Elective, Ne-a 
ales Domn Ţării Româneşti I Voinţa Naţională este voinţa 
Ini Dumnezeu ! Datoria noastră cea dintâi este ca să ri
dicăm glasul Nostru de recunoştinţă către atot Puternicul, 
care şi-a îndreptat cereştile priviri asupra Naţiei Române^ 
şi a revărsat îndurările sale asupra persoanei Noastre! Ne 
adresăm dar către Prea Sfinţia Voastră, care sunteţi păs
torul turmei şi capul religiei, rugându vă să înălţaţi ale 
Voastre cuvioase rugăciuni către Dumnezeul atrămoşilor 
Noştri, pentru fericirea şi mărirea ţărilor surori: Princi- 
pateleunite ! Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare a 
Noastră cerere, ce depunem la picioarele altarului Dum- 
nezeesc!

Iar ca Domn şi ca creştin, chemăm asupră-Ne binecu
vântarea Prea Sfinţiei Voastre, a iubiţilor de Hristos Pă
rinţilor Episcopi şi întregului cuvios cler al Ţării Româ
neşti, iubitajnoastră Patrie, ca să putem păşi cu vrednicie

bune şi nu trebuie să aibă niciunu. Are şi părţi deplin 

româneşti şi acestea sună foarte frumos.

După atâtea lipsuri, să-i găsesc şi un lucru bun: E 

foarte frumoasă asemănarea dela pag. 9, care cred că 

poate încredinţa pe mulţi să nu se -mai închine pe la 

icoane în vremea slujbei: După cum când te duci la 

cineva îi zici „bună ziuau la venire şi la plecare, tot 

aşa săruţi icoana când intri în biserică şi când pleci. 

Se înţeiege, e o asemănare care izbeşte înţelegerea 

omului şi poate avea efect, mai mult decât toate do

vedirile.

In sfârşit, ce a făcut Păr. Dionisie e un mic început, 

care poate creşte frumos pe viitor. Sf. Sa să ia pildă 

dela alt ieromonah, Păr. Damian Stănoiu, care scrie 

bine, şi va ajunge şi Sf. Sa să se îmbunătăţească în 

buna aşternere pe hârtie a cuvintelor de învăţătură bi

sericească. Noi îi urăm din toată inima să meargă din
î

plin, ne vom bucura de înaintarea sa şi o vom lăuda 

aici.

MĂRUNTE

pe calea măreaţă ce Ne-aţi deschis, împreună ou domnii 
reprezentanţi ai Ţării Româneşti.

Al Prea Sfinţiei Voastre întâiul fiu sufletesc.

(subscris) A L E X A N D R U  IO A N .

Bucureşti în 8  Februarie 1859.

Ş T I R I
Arhiereu nou, — Cititorii îşi vor fi aducând aminte 

că anul trecut, în sesiunea de primăvară, Sf. Sinod a 
ales mai mul{i arhierei, între care unul pentru locul 
de vicar al Mitropolitului Moldovei. Fiind regula ca 
pentru fiecare loc să se aleagă trei persoone, din care 
guvernul confirmă pe unul, Sf. Sinod a ales pe Arhim. 
Scriban cu unanimitate şi pe Preoţii Morăraşu şi 
Cozma Petrovici cu majoritate de voturi.

De anul trecut până acum, confirmarea a stat ne
rezolvată. Ea a fost săvârşită însă anul acesta, în per
soana Părintelui Petrovici, licenţiat în teologie şi pro
fesor la liceul din Pomîrla, Botoşani. Sf. Sa va fi hi
rotonit arhiereu la 29 Iulie în catedrala Mitropoliei 
Moldovei.

Păr. Petrovici e un bun liturgist şi un bun caligraf. 
A învăţat seminariul în Galaţi, în Iaşi şi facultatea de 
teologie în Bucureşti. A fost protoiereu al judeţului 
Dorohoi sub răposatul Mitropolit Partenie.

Adunare de s tare ţi.— S’a dat de ştire ca stareţii 

şi stareţele mănăstirilor din ţară se vor întâlni la Mă

năstirea Cernica în zilele de 8 şi 9 August, pentru a 

se sfătui cu privire la nevoile mănăstirilor şi a căuta 

o ridicare a monahismului. Dar ştim că nu s’a făcut 

nicio pregătire. Probabil se va amâna.

După aceasta, ei vor porni într’o călătorie pe la fe

luritele aşezăminte religioase din ţară : Mănăstirea Neam

ţului, Mitropolia Moldovei, Arhiepiscopia Basarabiei, etc.
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încastrarea m itropoliilor şi ep iscopiilor din 

R o in in ia  veche, — In ultima şedinţă a comitetului 

agrar, s’a luat dispoziţia de a se da în folosinţa Mitro

poliilor şi Episcopiilor din vechiul regat întinderi de 

teren cultivabil de 200*şi 100 ha., aceasta pentru înde

plinirea scopurilor morale, religioase, culturale şi sociale.

In legătură cu aplicarea acestei dispoziţiuni, s’au dat 

100 hectare Episcopiei din Roman şi 154 hectare Epis

copiei Râmniculu Noul-Severin.

Episcopia Râmnicului a împărţit pământul, care se 

găseşte pe moşia Comanca din com. Deveselu jud. 

Romanâţi:

Mânăstirei Cozia s’au dat 39 ha., mănăstirilor Govora 

şi Tismana câte 2$ ha., schitului Crasna 24, schitului 

Lainici 14 şi schitului Frăsineni 19.

Serviciul religios ai Căilor- Ferate Române 
ocrotind, pe urâţi. — Cu părere de rău aflăm că Prea

____  «

Sf. Episcop Ioan al Aradului a recomandat Căilor 

Ferate pe Preotul asesor consistorial Ioan Ardeleanu, 

confesor militar, pentru a fi numit în serviciul Căilor 

Ferate. In loc de acesta însă, a fost numit vicarul unit 

Romul Marchiş din Careii-Mari. Ţinutul pentru care 

s’a fâcut numirea însă e curat ortodox, şi atunci ce 

rost avea să fie numit un unit ?

Centenarul seminariului teologic din Arad.
La 11/24 Iunie, Institutul teologic (seminariul bisericesc) 

din Arad şi-a sărbătorit împlinirea a 100 de ani dela 

nfiinţarea sa. In curgerea acestui răstimp, seminarul 

a dat Bisericii noastre de peste munţi 2112 preoţi.

In fit număr, vom aduce amănunte mai bogate despre 

această serbare.

Protopop ro .aân un ii trecui ia B iserica or-
« .  I .

todoxă. — In Biserica ortodoxă de peste munţi, a fost 

mare bucurie pentru trecerea Părintelui Protopop Dr. 

Ştefan Pop din Izvin, Banat, la Biserica ortodoxă. 

Credincioşii săi uniţi au fost martori cum păstorul lor

a slujit liturghia ortodoxă în Izvin, în tovărăşia ase

sorului consistorial din Arad Dr. Gh. Ciuhandu, sti

matul nostru redactor, şi a preotului locului, în ziua 

de Duminica Tuturor Sfinţilor la 3 Iugie c.

Cu acest prilej, se dă de veste că preoţii fruntaşi ai 

episcopiei unite din Lugoj, care mai nainte nu dădeau 

cu anii prin Izvin, acum tot colindă pe acolo, doar 

de-or împedeca urmările faptei Protopopului Pop. Mai 

mult decât această dragoste târzie, va lucra însă pilda 

păstorului care-şi câştigase . dragostea adâncă a păs

toriţilor sai şi care-1 urmează m calea sa.

Felicităm pe inimosul protopop şi-i urăm ca pasul 

său să fie cu izbândă pentru Biserica pe care, din 

adâncă încredinţare, a venit s’o mărturisească. Noi 

suntem încredinţaţi că fapta sa va fi sămânţa cea bună 

care va rodi.

Asociaţia de e d itu r ă  bisericească din Chişinău.
Ceiace n’am făcut până acum noi, cei din România 

veche, au făcut în Chişinău o mână de oameni, preoţi

şi mireni. Au înfiinţat o tovărăşie, având ţinta de a 

tipări în grai românesc felurite lucrări de învăţătură, 

bisericească, prin care să îmbogăţească şirul scrierilor 

româneşti ortodoxe. Nu se va opri numai la atâta. Va 

tipări şi lucrări de alt cuprins, pe care le va găsi de 

trebuinţă pentru înaintarea vieţii şi şcoalei româneşti. 

Ea şi-a şi început lucrul ei tipărind o întinsă lucrare, 

eşită la lumină de câteva luni: Cultura românească 

în  Basarabia saib dom inaţiunea rusească de d. 

Ştefan Ciobanu. Cu toate acestea ţinta ei cea mai de 

seamă va fi să ,tipărească scrieri pentru credinţa creş

tinească a Răşăritului.

Data înfiinţării se socoteşte ziua de 27 Oct. 1922 

când a fost iscălit cel dintâi proces-verbal al adunării.

Două luni dela înfiinţare, asociaţiunea aceasta, al 

cărei nume oficial este Uniunea culturală biseri

ceasca, avea 50 de membri şi un capital de 100.00O 

de lei. Prezidentul ei este Păr. Icon. Serghie Bejay:, 

redactorul nostru, iar membri sunt Protoiereul Leon 

Trofimov d. F. Mateevici, d. C. 7omescuf casier şi d. 

V. Repca secretar.

Oricine poate intra în această înjghebare culturala, 

subscriind acţiuni dela 500 de lei în sus. Una singură 

costă 500 de lei.

Noi urăm bun spor acestei întreprinderi. Scriitorul 

acestor rânduri ar voi să vadă tipărindu-se traduceri 

ale însemnatelor lucrări teologice ruseşti, de care avem 

mare trebuinţă. Una e comentariul la canoane al Epis

copului Milaş, care există în ruseşte.

Preot cu obiceiuri frumoase. — Păr. Econ. F. Ur- 
săcescu din Fălciu, ale cărui articole le publicăm şi în 
această revistă, e o împodobită faţă bisericească. Fiind 
preot în Nalbant Tulcea, întemeiease un frumos muzeu 
în însăşi locuinţa sa, făcând admiraţiunea tuturor celor 
ce-l vedeau. Trecând în Fălciu, a mers înainte cu bu
nele obiceiuri, îndeletnicindu-se cu vechile noastre mo
numente religioase, cum se vede şi din art. din acest 
număr. Ca răsplată, a fost ales membru corespondent 
al Comisiunii monumentelor istorice, iar apoi numit şi 
inspector al numitei Comisiuni pentru monumentele 
istorice din eparhia Huşilor.

La acestea de până acum, voim acum să pomenim 
de o nouă cinstire care i s’a adus : A tost ales membru 
al Societăţii arheologice bisericeşti din Chişinău.

Confcrenţele Părintelui Grigorie (Galaction) —
Dela vremea hirotoniei sale, 8/21 Septembrie 1922 
Păr. Grigorie Pişculşscu, cunoscut mai mult sub nu
mele său de scriitor Gala Galaction, a desfăşurat : 
întinsă activitate de predicator şi conferenţiar. In fiecare 
zi îl găseşti pe drumuri, pentru a vorbi în nenumă
ratele locuri în care este chemat. E când la Bârlac 
când la Constanţa, când la Botoşani, pentru a gri: 
cuvântul lui Dumnezeu în numeroase biserici. In Bu
cureşti, a păşit şi spre alt teren de grăire decât Ir 
biserici: în fabrici. In curgerea lunilor Martie şi Aprilie 
a. c., a vorbit la Fabrica de chibrituri; la şcoala Ma
şina de pâiney la ateliereie Grigore Alexandrescn, la 
atelierele Griviţa ale Căilor Ferate, ducând cuvântul 
cel bun lucrătorilor.

Frumoasă activitate!

Împărţire de premii în biserică. Prin râvna Pâ-
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rintelui D. Muşăţeanu, biserica Sf. Treime-Teiu din Bu- 
cureşti a ajuns o vatră vie de muncă creştinească cu 
aplicări foarte originale. Ştiam că acolo se publică o 
revistă lunară cu învăţături creştineşti: Foaia creşti
nilor ortodoxi din Parohia Sf. Treitne-Tei, dar acum 
aîlăm un fapt nou pe care-1 aducem la cunoştinţă aci.

In ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, s’au îm
părţit în acea biserică 150 de premii credincioşilor 
enoriaşi ai bisericii. Aceste premii se cuprindeau în 
icoane mari şi mici lipite pe lemn, cum şi în cărţi de 
rugăciuni *Pâine spre fiinţă". Au fost premiaţi creş
tinii care, în curgerea anului, s’au dovedit a fi fost cei 
mai buni credincioşi, atât prin credinţa lor caldă, cât 
şi prin faptele lor bune. S’a avut în vedere să se răs
plătească munca lor pentru răspândirea cuvântului de 
de bună învăţătură prin împrăştierea foii bisericeşti 

numite, cum şi sârguinţa acelora care-şi ţin în bună 
rânduială şi curăţenie gospodăriile lor, făcându-se prin 
aceasta pildă altora.

împărţirea acestor răsplăţi a răspândit mare bucurie 
în popor. Aşa ceva nu se mai văzuse. După ce luase 
parte la Sf, Slujbă, mulţimea se întorcea acum mul- 
ţămită, fiecare având în mână icoana şi cartea de 
rugăciuni, primite în dar dela păstorul lor. Ce în
demn pentru ei de a-şi păstra curăţenia vieţii şi buna 
ţinere a caselor lor î

E de nădăjduit că la anul darurile au să fie şi mai 
mari, pe urma unei vieţi creştineşti şi mai adânci, mai 
pline de credinţă şi fapte bune.

Cine caută mijloace de lucru creştineşti, iată că le 
găseşte !

.Nou director de se mine a In locul Părintelui
Gh. Niculescu, fostul director al seminarului „Sf. 
Andrei* din Galaţi şi ales episcop al Buzăului, a fost 
numit Păr. Econ. Beldie, profesor la acel seminar şi 
paroh în Galaţi.

Păr. Beldie e un preot harnic şi neîncetat râvnitor 
de a mai face ceva de folos în sânul Bisericii. Ii urăm 
spor la lucru şi în această nouă chemare.

Nou srarituai Ia Sem inarul Central din Bu-
A

j

cureşîi. — In locul Părintelui Nedici, demisionat, va 

trece ca spiritual la Seminarul Central din Bucureşti 

Păr. Econ. Gr. Costea, fost până acum spiritual la se- 

minariul din Galaţi şi profesor de muzică la acea 

şcoală. Sf. Sa Va ocupa şi catedra de muzică apuseană 

la Sem. Central, întrucât titularul ei, d. Z). Teodorescu, 

nu mai poate funcţiona din cauză de boală.

Păr. Costea e un bun liturgist şi absolvent de con

servator. Credem că în Sf. Sa elevii vor avea un bun
«

urmaş al răposatului Arhimandrit Balamace, la materia 

însemnată a Practicei liturgice.

B ibliotecă parohia lă şi evanghelizare. — Prin 
rîvna Părintelui V. Georgescu, paroh în Sudiţi, Ialomiţa, 
epitropia parohiei Sf. Voevozi din acea comună a pus 
ia cale înfiinţarea unei biblioteci parohiale, cum şi a 
unei activităţi prin conferenţe şi evanghelizare, pentru- 
ca locuitorii să fie luaţi dela desfătări nefolositoare în 
vremea slobodă şi să fie deprinşi cu gustarea plăce
rilor înalte, prin religiune. Biblioteca va fi inima acestei 
activităţi. Ea se va întocmi prin cărţi cumpărate din 
venitul bisericii (o sumă s’a şi prevăzut însuma chel
tuielilor anului), apoi prin danii care se vor cere la 
felurite aşezăminte şi persoane. In scopul acesta, Păr. 
Georgescu, ca însărcinat al epitropiei, a întocmit un

apel, pe care-1 îndreaptă către toate persoanele iubitoare 
de ridicarea poporului, ca să trimeată cărţi, bani, etc., 
pe adresa epitropiei din Sudiţi, Ialomiţa.

Ii urăm izbândă în frumoasa cale.

C iae să ile dirccior de seminar. — Păr. Econ. 
Şt. Arşic din Galaţi, fiind pomenit cu numele la ziar 
între ceice aveau sorţii de a fi numiţi director la se
minarul din acel oraş, a trimis o scrisoare ziarului 
Galafii-Noi apărută în nr. dela 9 Mai a acelei foi, şi 
în care cere ca, mai cu seamă la Galaţi, să vie ca di
rector un arhiereu fără episcopie, având numai gea
mantanul cu cărţi şi strictul necesar pentru o singură 
odaie, rămânând restul pentru elevii care stau tixiţi 
în localul neîndestulător.

Greu cu Patriarhul ia  Coitsi'in iinopol.— Veşti 
triste vin dela Constantinopol că vrednicul Patriarh 
Meletie IV  va fi nevoit să demisioneze. Turcii îi fac 
viaţa cu neputinţă.

CONSULTĂRI TEOLOGICE

Părintelui L V’ Pascu. Parohia Cornăfelu, Putna.

D. Prof. I. Mihălcescu, plecând din Bucureşti, mi-a 

dat mie sarcina să răspund întrebării pe care i-aţi 

făcut-o prin scrisoarea dela 28 *) 923.

E tocmai dimpotrivă de ce credeţi Sf Voastră. Nu 

se preface decât numai Sf. Agneţ. Lucrul acesta este 

limpede arătat de Simeon Tesalonicul, prin cuvintele: 

«Părticelele sfinţilor sunt puse în locul sfinţilor înşişi, 

aducându-se în amintirea şi cinstea şi spre mântuirea 

noastră. Căci sfinţii aşişderea iau parte la taina cea 

înfricoşată, ca împreună pătimitori ai lui Hristos... Iar 

părticelele acestea nu se prefac în trupul Domnului sau 

ţn trupurile sfinţilor, ci ele sunt numai daruri şi*ertfe...

aduse lui pe numele lor, care se sfinţesc prin săvâr

şirea tainelor, prin împreunare şi împărtăşire şi dând 

sfinţenie şi acelora pentru care se aduc. *)»

De asemenea vă citez şi din alt scriitor :

«Părticelele scoase pentru sfinţi, pentru vii şi pentru

morţi, n’au acea putere de sfinţire şi de curăţire, pe 

care o are jertfa lui Hristos. De aceia ele nu se sfin

ţesc în trupul lui Hristos şi nu trebuie date credin

cioşilor spre împărtăşire3)». Arhim. SCRIBAN. *

POŞTA REDACŢIEI.
D-lui Petre I. Teodorescu, profesor, Braşov.

Memoriul d-voastră pentru învăţământul religiunii

în şcoala secundară e o lucrare serioasă şi 

de cercetare. De aceia se va da în tipar.

vrednică

1) Nu ştiu ce lună, că Sf. Voastră trageţi două liniuţe, pe 

carele înzestraţi cu 3 puncte: 2 deasupra şi unul dedesupt. Ce-or 

fi ieroglifeîe astea, eu nu înţeleg. Să.fie Noembre, nu se poate, 

că n’am ajuns la el. Să fie Fevruarie, parcă iar nu s’ar potrivi, 

fiindcă scrisoarea nu pare prea veche. Deci rămân aşa, fără a 

preciza data scrisorii, nu din vina mea.

2) Vezi Dr, Vas ile Mitrofanovici, L itu rg ic a  B iserice i drept 

credincioase răsăritene  prelucrată şi tipărită de Dr T. Tar- 

navschi. Cernăuţi 1909, pag. 476.

3) P. Lebedev, TAturgica^ trad. şi prelucrare de leon. N. P ilif. 

Bucureşti 1899 p. 248.
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Părintelui M , M. Ionescu învăţător, Costienii-Mari, 
Râmnicul-Sărat.

Am primit art. Sfinţiei Voastre despre Cercurile 
preoţeşti şi l-am citit cu toată grija şi dorinţa de a-1 
da în tipar, văzând cu câtă îngrijire l-aţi scris şi ne- 
fiind nici prea întins. Cu toate acestea, cu părere de 
rău, trebuie să vă spun că nu-1 putem tipări din pri
cina unui cusur pe care trebue să-l înlăturaţi pe viitor 
din alte articole. Nu aveţi unitate în tratare. Eu tot 
aşteptam sâ văd ce spuneţi despre cercurile preoţeşti, 
ce program de lucru înşiraţi, pe când Sf. Voastră tre
ceţi mai mult la alte materii, arătaţi metoda de lucru 
a preotului cu păstoriţii. Aceasta însă e o chestiune 
deosebită şi nu e cea despre care vă propuseseţi a 
trata. Deci cusurul articolului este că sunteţi prea îm
prăştiat, nu vă ţineţi de obiect.

Un om, când scrie, are înainte o temă. In jurul ei 
adună tot materialul trebuincios pentru a o lumina. 
Centrul însă rămâne obiectul luat, pe care nu-1 scapă 
din ochi o clipă. II tratează cu atât mai adânc, cu cât 
aduna toate amănuntele privitoare la el. Prin ur
mare nu trebuie să te împrăştii la alte obiecte, ci să 
sapi în adâncime pentru a lumina toate laturile obiec
tului pe care l-ai luat.

Aceasta e rânduiala tratării unei chestiuni şi eu mă 
aştept să refaceţi articolul după acest punct de vedere. 
Atunci îl vom tipări cu bucurie.

Părintelui G&vrill Z latov , profesor de religie la 
liceul Nr. 2 din Chişinău.

Art. Sf. Voastre e o tratare însemnată, cu între
buinţarea unui întins -material de cercetare prin 
autori. Din nefericire, nu-1 putem tipări din pricina 
felului cum e scris. Nu e turnat într’o formă româ
nească care sa-1 poată face uşor de citit. In multe lo
curi stăteam eu singur şi mă întrebam: Oare ce vrea 
să spuie aici autorul ?

Eu tipăresc bucuros tot ce-mi vine din Basarabia, 
având în vedere că trebuie să facem pe fraţii noştri de 
peste Prut sa intre cât mai mult în viaţa românească 
prin legăturile cu noi şi prin tipărirea lucrărilor lor în 
revistele noastre. De aceia singur m’am silit şi am în
dreptat pe grai bun românesc ce am primit din Basa
rabia. Art. Sfinţiei Voastre însă e aşa scris, că tre
buie să îndrept fiecare rând, şi apoi chiar îndreptând, 
nici nu sunt sigur că am nemerit cugetarea adevărată 
a Sfinţiei Voastre, fiindcă sunt destule locuri foarte 
întunecate.

Mi-ar părea rău însă că aşa de bună materie să se 
peardâ. De aceia îndreptaţi-o singur cu careva din Chi
şinău, care a trăit pela noi sau a venit acolo dela noi, 
şi apoi trimeteţimi-o iar. Aşa am s’o pot tipări.

Părintelui Siâitgă, Paroh în Bârza, Dolj.

N’ai nicio pricină să te nelinişteşti, pentru cele ce 
am scris în Crucea despre Conferenţa dela Constan
tinopol. Dacă am spus că vor fi oarecare restricţiuni 
la învoirea căsătoriei a doua, nu înseamnă că acea 
căsătorie va fi altceva decât căsătorie. Nu, tot taină 
rămâne, şi soţia va fi soţie legitimă, cu toată vrednicia 
în casa ei. Mărginirea nu este unde o crezi Sf. Ta, ci 
la vârsta până la care se va da. Conferenţa dela Con
stantinopol n’a fixat vârsta, dar a lăsat în seama Si
noadelor să aprecieze dacă, spre pildă, la vârsta de 5o 
de ani mai face să se învoiască a doua căsătorie. Pă
rerile private la Constantinopol erau ca chiar la mai 
puţin de 50 de ani să nu se mai dea voie. Dar nu 
s’a luat hotărâre. Apoi, se înţelege, se va avea în vedere 
dacă preotul are sau nu copii. Când un preot va cere

căsătoria la o vârstă peste 40 de ani, să zicem, se în
ţelege că existenţa copiilor va avea greutate, dacă să : 
se dea voie sau nu.

Mărginirea mai este şi în faptul că trebuie mai întâ 
să te adresezi episcopului şi, apoi, că numai Sinodu. 
hotărăşte pentru fiecare caz individual, care vine la 
Sinod cu o cerere însoţită de referatul episcopului.

Dacă ar fi ca la mireni, n’ar mai fi acestea şi n’ar 
mai fi mărginirea.

Prin urmare iată ce trebuie să înţelegi prin restric- 
ţiune.

De asemenea, nu se va da voie să se facă nunta cu 
mare ceremonie şi petrecere, ci numai între puţini, 
pentrucă nunta aceasta e numai îngăduinţă, impusă de 
marea nevoie, ca în alte împrejurări în care Biserica a 
lucrat prin îngăduinţă.

Dacă la mireni nunta a doua e numai îngăduinţă, 
vrei să fie la preoţi altfel?

Acum, Sf. Ta te superi că de ce să-i zic îngăduinţă 
şi că soţiile căsătoriei a doua s’ar mâhni văzând căni: 
sunt încărcate de toată cinstea căsătoriei.

Părinte Stângă, din clipa când căsătoria a doua este 
taină, cinstea este întreagă. Dar faţă de firea omeneasca 
este îngăduinţă. Ce? oare numai aici trăim noi din în
găduinţe? Oare dacă există taina pocăinţei, fiindcă e omu 
e păcătos, urmează să mă ruşinez de dânsa?

Este prea mult de scris ca să-ţi înşir eu de ce că
sătoria a doua e îngăduinţă, dar ceva tot să-ţi spun

1. Mai întâi, pentrucă hotărârea Bisericii este că nu 
se învoieşte preotului să se căsătorească a II oară decâ* 
cu legământul de a inceta dela slujba liturghiei. Câne 
noi am socotit la Constantinopol să se facă o uşurare 
cum Biserica a mai făcut pentru alte chestiuni, când 
s’a simţit mare nevoie, ce-am făcut decât un act de 
îngăduinţă faţă de un vechiu principiu în Biserică!

2. Dar ia mai gândeşte-te şi la alta: că în Biserica 
s’au ivit curente de a socoti ca îngăduinţă până şi 

întâia căsătorie a preoţilor. Ce a fost cererea ca ea sâ 
fie oprită, în vremea Sinodului I ecumenic? Fără în

doială, părerea că şi cea dintâi e prea mult. Şi cânc 
Pavel spune: voiesc ca toţi să fie precum şi eu (Cor
7, 7), înseamnă că foarte uşor putea veni cineva !r 
cugetarea că întâia căsătorie este o îngăduinţă faţă de 
cuvintele lui Pavel.

Când chestiunea înfrânării şi a fecioriei este atât de 
des învăţată în Biserică şi că e bine ca omul să se 
căsătorească spre a nu ajunge la păcate grele, înseamnă 
că ea e pusă în atârnare de feciorie, adică, fiindcă 
aceasta nu poate fi decât numai excepţional, mai bine 
e să te căsătoreşti. Mai întâi e temelia firii.

Aşa sfătueşte Pavel, pe fiecare după firea lui. Dec 
face îngăduinţă firii, deşi ar vrea ca fiecare să fie ca ei

Când este aşa, n’ai de ce să te întristezi pentru cu
vântul îngăduinţă. Principalul este că noua căsătorie 
va fi căsătorie legitimă, pecetluită de autorităţi, va da 
drepturi copiilor, fiindcă socotesc că se va împreuna 
cu cea civilă, adică nu va fi numai cea religioasă, fără 
cea civilă, cum pari a bănui.

Sunt multe lucruri de amănunt pe care arealehotâiâ 

Sf. Sinod, dar cred că lucrul de temelie s’a câştigat şi 

trebuie să vă bucuraţi.

Faţă de conservatismul Bisericii ortodoxe şi pe care 
ea este foarte îndreptăţită să-l practice, socotesc că ce 
s’a făcut este o mare îngăduinţă, aş putea spune e 
mare îndrăzneală, şi că s’a făcut tot ce se putea face 
Când mai mult de 1000 de ani nu s’a atins nimenea
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de punctul acesta, socoteşte că a fost din partea noastră
mare luptă cu noi înşine ca să-l putem face.

Nu-mi pare rău de ce am făcut şi acum doresc numai 
să-i văd roadele.

Arhim. SCRIBAN
D-lui Io n  Anic iu . Corn. Buşeuca, Plasa Ciupereceni, 

Jud. Orhei, Basarabia.
Nu mă întreba pe mine despre cărţile de vânzare în 

Tipografia Cărţilor Bisericeşti, că asta nu e slujba mea. 
Am scris-o de atâtea ori aici şi tot mie îmi scrieţi. 
Trebuie să vă îndreptăţiţi către Tipografia însăşi, care 
îşi are slujbaşii ei şi care nu are amestec cu această 
tipăritură la care scriu eu.

Dar şi fără a întreba la Tipografie, poţi găsi singur 
răspuns la unele întrebări, numai citind foaia din urmă 
a învelişului revistei. Acolo îţi spune că găseşti Biblia 
în piele şi pânză cu preţul de 120 de lei. De asemenea 
găseşti Adventismuly cu preţul de 10 lei, Ceaslovul mare 
nu-1 văd trecut, dar pe' cel mic da. Intre cărţile legate, 
se arată şi ceaslovul, dar Tipografia ţine taină de care 
ceaslov e vorba, de cel mare ori de cel mic, şi de 
aceia nici eu nu-ţi pot răspunde. Didahiile lui Ilie 
Miniat nu le văd trecute în foaie, deşi eu ştiu că 
se găseau odată la Tipografie.

Deci d-ta, care ai avut înainte revista Sfântului Sinod 
şi ai văzut în ea şirul de cărţi, cu arătările de trebuinţă, 
de ce mă întrebi degeaba, când acolo ai ce-ţi trebuie ? 
De ce n’ai comandat atunci cărţile, când le-ai văzut 
trecute în nr. revistei din Oct. 1922? Atunci era şi Ilie 
Miniat, pe care în numerele de acum nu-1 mai văd 
trecut.

Scrisoarea d-tale mă tace să cercetez pentru înţâia 
oară catalogul cărţilor Tipografiei şi de aci văd că ea 
e de vină pentru una din greşelile d-tale, anume că 
dumrîeata cuprinzi toate cărţile C9rute sub numele de 
„cărţi de ritual"... Dar d-ta ştii ce e aceia „carte de 
ritual" ? Carte de ritual înseamnă carte de slujbă. Ti
pografia, care-şi alcătuieşte catalogul pentru toată ro- 
mânimea, deci şi pentru Basarabenii, care nu ştiu limba 
noastră franţuzită, trebuie să scrie „cărţi de slujbă", 
nu de ritual, că nu înţelege lumea. Dacă d-ta ai fi 
înţeles ce e aceia „carte de ritualu, poate că nu cu- 
prindeai toate cărţile dorite sub această numire, fiindcă 
ai fi înţeles că unele din cărţile de slujbă dorite nu 
sunt de slujbă. De aceia trebuie să mă apuc să cer
cetez şi limba acestui catalog, pentrucă să nu se mai 
aducă încurcătură înţelegerii oamenilor. Nici Biblia, 
nici Adventismul nu sunt cărţi de ritual.

Parohiei Sf. Nicolae din Măceşu de jos, Dolj.
Abonamentul vechiu îl plătiţi prin mandat poştal 

către d. Sireteanu, secretarul administrativ al acestei 
reviste, la bis. Antim. Bucureşti. Chitanţa poştei e act 
justificativ. Pentru abonament nou, sunt instrucţiuni 
aici şi în nr. următor.
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COMUNISMUL CREŞTIN ŞI COMUNISMUL RELIGIOS
)

Comuniştii de astăzi şi de altă dată, acei toată lumea şi pregătind şi uşurând sfinţilor a-

visători naivi sau criminali deghizaţi, cari, în postoli şi celor dintâi misonari creştini acţiunea

năzuinţa lor de a face dintr’odată şi pe deplin propoveduirii Evangheliei, pe când cei dintâi au

pe toţi oameni fericiţi prin împărţirea deopotrivă rămas şi mai departe în jurul vetrelor lor şi In

a bunurilor materiale, au grămădit asupra celor 

ce au avut navitatea sau au fost siliţi de îm

prejurări să le dea crezământ cele mai mari

nenorociri cunoscute de istorie s’au silit să

demonstreze, că cea mai blândă fiinţă ce a trăit 

pe pământ de când este el, Mântuitorul Iisus 

Christos, ar n fost un mare, cel mai răsvrătit, 

cel mai îndrăsneţ agitator, care a propoveduit 

lupta de clasă fără cruţare, disolvarea familiei 

şi comunismul. Ei au văzut în deosebi tn viaţa 

de obşte a celor dintâi creştini din Ierusalim şi

în diferite alte încercări toate efemere din

istoria bisericii de a introduce traiul în comun

neîntreruptă legătură sufletească cu apostolii 

Domnului.

Despre iudeii palestineni şi în deosebi despre 

cei din Ierusalim, cari au trecut la creştinism, 

Faptele Apostolilor spun: *Şi toţi câţi au crexut 

erau împreună şi aveau toate de obşte. Şi-şi vin

deau moşiile şi averile şi împărţiau tuturor după 

cum avea fiecare trebuinţă», (2, 44-45). Şi mai de

parte: <Iar mulţimea celor ce a crezut avea o 

inimă şi un suflet şi nici unul nu zicea de a- 

verea lui că este a sa, ci toate le aveau în co-
9

mun... Ş i nu era nimeni între ei lipsit, căci toţi 

cari aveau ţarine sau case, vânzându-le, aduceau

printre creştini, punerea în practică a idealului preţul celor vândute şi-l puneau la picioarele a-

comunist proproveduit de Mântuitorul, ţintind să

dea cu aceasta o aparenţă de temeinicie şi trăinicie 

utopicelor lor rătăciri mintale.

Să ne aruncăm o privire din fugă asupra pre

tinselor încercări de traducere în fapt a comu

nismului în decursul istoriei bisericeşti şi să 

căutăm să vedem ce scop au urmărit şi de ce 

mijloace s’au slujit aşa zişii comunişti creştini 

şi dacă între acel scop şi acele mijloace şi cele 

ale Comuniştilor propriu zişi este vreo asemănare.

*
* *

Predica sfântului apostol Petru în ziua Cinci- 

zecimei despre Iisus cel răstignit şi înviat a avut

cum

ca

darul de a atrage la credinţa creştină — 

ne încredinţează Faptele Apostolilor (4,4)
9

la cinci mii de oameni, la cari s’au adăogat în 

curând după aceea încă mulţi alţii. Cei conver

tiţi erau iudei, atât din Palestina, cât şi din di

ferite ţări şi provincii din aproape întreaga lume 

cunoscută pe atunci, adică iudei din diasporâ. 

Aceştia din urmă s’au dus de sigur pe la casele 

lor, împrăştiind astfel sămânţa creştinismului în

postolilor şi se împărţia fiecaruia după cum avea 
trebuinţă», (̂ » 33» 34“3&)*

Dintre cei cari şi-au vândut averea şi au 

pus preţul obţinut pe ea la dispoziţia sfinţilor 

apostoli pentru întreaga comunitate, se citează 

de Faptele Apostolilor trei nume. Cel dintâi 

este fostul levit cipriot Iose, care primise în creş

tinism numele de Barnaba şi a lucrat mai târziu cu 

sfântul Pavel la organizarea comunităţii din An- 

tiohia şi 1 a însoţit In întâia călătorie misionară, 

iar ceilalţi doi sunt soţii Anania şi Safira. 

Aceştia doi însă n’au fost sinceri în jertfa ce 

s’au oferit de bună voie s’o ducă, căci au oprit 

o parte din preţul vânzării, pentru care, ca pe

deapsă, au murit imediat.

Din această descriere, reies limpede douA

lucruri: întâi, că comnitatea primilor creştin;

din Ierusalim nu consta numai din săraci, cu

toate că aceştia vor fi format majoritatea şi

ca atare creştinismul n’a fost proletar la origină, 
cum susţin comuniştii.

Al doilea, că renunţarea la proprietatea per
sonală era ceva cu totul liber, ce izvora din senti
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mentul dragostei faţă de nevoile membrilor lipsiţi 

ai comunităţii, căci dacă Anania e pedepsit, este 

numai pentrucă n’a fost sincer, pentru că a voit 

să dea aparenţa unei jertfe de bună voie, în 

timp ce inima lui nu se putea despărţi de un 

neînsemnat bun material. Prin această libertate 

de a renunţa sau nu la bunurile materiale se 

deosebi creştinismul de esenism, care impunea 

ca condiţiune neapărată membrilor lui complecta 

renunţarea la ori ce avere personală.

Ceea ce înlesnia primilor creştini renunţarea 

lai averea personală era pe de o parte lipsa dej 

grijă pentru ziua de mâine, pe care o recomandă 

Mântuitorul, şi lăsarea în voia Tatălui Ceresc, 

care hrăneşte păsările cerului şi îmbracă crinj 

câmpului, iar pe alta puţinul preţ ce Mântuitorul 

pune pe lucrurile din afară faţă cu cele sufle

teşti şi deviza că nimeni nu poate sluji în acelaş 

timp lui Dumnezeu şi lui Mamona. Amândouă 

aceste consideraţiuni au fost apoi sprijinite şi 

întărite de nădejdea în apropiata venire a 

doua a lui Iisus şi întemeierea pe pământ a 

împărăţiei mesianice, nădejdea care încălzea şi 

umplea inimile primilor creştini.

Pilda comunităţii din Ierusalim pare a nu fi 

fost urmată de nici o altă comunitate din vechime. 

Lipsa în care a trăit multă vreme această co

munitate, ceea ce obliga pe sfântul apostol Pavel 

să facă pretutindeni colectă pentru ea, lipsă 

«are a provenit, poate tocmai din aplicarea co

munităţii averilor, cum şi împrejurările econo

mice felurite în care a avut de luptat şi sub 

stăpânirea cărora s’a răspândit creştinismul, sunt 

eauzele cari au făcut ca nici o altă comunitate să 

nu mai repete experienţa făcută în Ierusalim. 

Chiar dintre părinţii şi scriitorii bisericeşti ai 

celor dintâi veacuri numai câţiva şi relativ târziu 

recomandă comunitatea averilor. Aşa au fost: 

Ambroziu, Chrisostom şi Augustin, ale căror în

demnuri au răsunat numai intre zidurile bisericii 

şi au rămas pe hârtie, ca să amintească pos

terităţii de mărinimia sufletească, dar şi de lipsa 

simţului realităţii a iluştrilor lor autori.

*
* *

Abia în veacul al IV se ivi în Africa o mişcare, la 

început curat religioasă, dar care, in desfăşurarea 

ei, luă şi un anumit caracter economic, mişcarea 

donatistă, care încercă să întroneze comunismul.

Era pe vremea persecuţiilor. Din porunca lui

Diocleţian şi a lui Galerius, sângele creştin cur

gea în pâraie. Printre prigoniţi se allau şi de 

aceia cari căutau prin tot felul de mijloace să 

scape de moarte. împotriva acestori falşi creştini 

se ridicară donatiştii, mânaţi de zelul unei credinţe 

exagerate. Uitând că biserica este aşezământ de 

însănătoşire sufletească, ei cereau ca ori cine 

s’a făcut vinovat de un păcat mare să fie esclus 

din comunitatea credincioşilor, căci biserica tre

buie să fie mai pre sus de toate curată, să con

stea numai din membrii nepătaţi şi să n’aibă 

nimic de aface cu păcătoşii. De aceia şi tainele 

săvârşite de slujitori bisericeşti nedemni erau 

privite ca fără putere.

Donatiştii au format puternice comunităţi re

ligioase mai ales în Africa de miază-noapte şi 

s’au menţinut aproape un veac. împăratul Con-
V

stantin cel Mare i-a desaprobat, iar urmaşii lui 

i-au prigonit cu armele. Prilejul pentru aceasta 

îl deteră împrejurările economice din Africa creş

tină şi spiritul oare cum răsvrătitor al donatis- 

mului. Cea mai mare parte din suprafaţa de 

pământ cultivabil din nordul Africei era în mâna 

nobililor romani, cari exploatau fără milă pe ţă

ranii numizi şi mauretani. Aceştia se întovărăşiră 

cu călugări şi laici donatişti, cu sclavi fugiţi 

dela stăpâni şi cu oameni fără căpătâiu, ca să 

scuture robia economică. Sub numele de Circum- 

celliones (nume care vine, probabil, dela cu

vintele Citcum ce/las, adică oameni cari nu trăiesc 

în chilii sau la adăpost, ori într’un loc, ci sunt 

veşnic pe cale) aceştia căutară să introducă cu 

forţa egalitatea şi comunitatea [averilor. Ei se 

întemeiau pe postulatul donatist al sfinţeniei 

bisericii şi pe cuvintele Mântuitorului şi ale a- 

postolilor, rău înţelese de ei, despre proprietate, 

şi cereau comunitatea averilor şi încetarea deo

sebirilor sociale. < Stăpânii — ziceau ei — tre

buie să umble pe jos, iar sclavii în trăsuri; lua- 

area de dobândă trebuie oprită cu forţa., iar

poliţele anulate; oamenii pe cari i-a mântuit 
Christos nu se cade să mai fie sclavi».

In anul 324, donatiştii şi circumcelionii fură 

măcelăriţi şi împuţinaţi de forţa armată. In timpul 

lui Iulian Apostatul, care urmăria nimicirea bi

sericii prin acordarea libertăţii tuturor ereziilor 

şi sectelor, ei respirară câtva timp din nou în

libertate şi câştigară adepţi, pentru a fi trecuţi 
iarăş prin ascuţişul săbiei sub împăraţii urmăr
tori. Resturi neînsemnate din ei se păstrai-
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până tn veacul VII, când Africa de nord fu cu

cerită de Islam. La dispariţia lor a contribuit în 

cea mai mare măsură uriaşa activitate desfăşu

rată In potriva lor de genialul scriitor bisericesc 

apusean, fericitul Augustin, care în numeroase 

scrieri, a dovedit falsitatea învăţăturii lor şi le-a 

luat astfel terenul de sub picioare. Mai multe 

sinoade locale, ţinute din îndemnul, iar unele

parte o întrebuinţă pentru traducerea !n limba 

provensală şi tipărirea de bucăţi alese din siânta 

Scriptură, cu ajutorul cărora răspândi mai cu 

înlesnire ideile sale. Predica sa consta din pro- 

poveduirea ideei, că biserica şi fie care creştin 

în parte nu trebue să poseadă nici un fe: de 

avere şi că numai sărăcia e înstare să îndrep- 

teze biserica decăzută şi să aducă creştinătatea

şi sub prezidenţa lui Augustin, au osândit formal rătăcită pe calea adtvărului. In acea vreme,

rătăcirile religioase ale donatiştilor.

♦
* *

Tocmai în veacul XII, în plin ev. mediu, în

tâlnim agitându-se din nou ideile comuniste în 

sânul bisericii de către preotul, de viţă nobilă 

şi mare orator, Arnold de Brescia. Scandalizat 

de averile fără seamă pe care biserica papală 

le Îngrămădise şi continua să le îngrămădească 

şi de debandada morală la care ele dau naştere  ̂

Arnold se ridică cu tărire împotriva obiceiului 

de a strânge avuţii pentru biserică. «Numai acela 

este adevărat urmaş al apostolilor, care duce 

viaţa apostolică, adică cine trăieşte în sărăcie şi

umilinţă*. Cuvintele lui sunau în urechile papii 

şi ale episcopilor, cari înnotau în bogăţii, ca 

cuvintele proorocului Ilie în urechile nelegiuitului 

Ahab, iar sfârşitul a fost, că Arnold a fost osândit 

de curia papală şi ars de viu pe rug, la anul 

1155, iără să izbutească a-şi câştiga un însemnat 

număr de partizani, cari să-i ducă ideile mai 

departe.

Către sfârşitul aceluiaş veac, se arată însă un 

alt apostol al ideei, că biserica trebuie să trăiască 

în sărăcie, apostol, care, deşi trăi pe timpul când 

pe scaunul papal era eel mai puternic papă ce 

cunoaşte istoria, Inocenţiu III, fu totuş mai norocos 

decât Arnold de Brescia, căci reuşi să întemeieze 

o sectă destul de numeroasă şi de puternică şi 

s& influenţeze spirite alese, care au determinat 

curente mari in sânul bisericii pentru această idee.

Acesta este Petrus Valdes întemeitorul sectei 

valdensilor.

Legenda sfântului Alexe cerşetorul, auzită dela 

trubaduri, făcu pe Petru să-şi părăsească în

deletnicirea de neguţător şi să se dedice vieţii 

pioase. învăţă mai întâi Evanghelia dela un preot 

şi scoase din ea, ca regulă de viaţă, că creş

tinul trebuie să trăiască în complectă sărăcie şi 

umilinţă. Işt vându apoi marea lui avere şi, din 

suma ce luă pe ea, parte o împărţi săracilor,

lumea apuseană era plină de cerşetori, de pe

regrini şi de călugări cari umblau din loc în 

loc. Valdes se folosi de aceşti maniaci, cari 

nu-şi mai găseau astâmpărul şi-i luă în serviciul 

planurilor sale de înnoire a bisericii şi a vieţii 

creştine, trimiţându i, ca altă dată Mântuitorul 

pe ucenicii săi, doi câte doi, fără bani la brâu. 

fără pungă, desculţi şi fără baston. Contimpo

rani au dat acestor ciudaţi predicatori numele 

de sătacii din Lyon sau săracii cu duhul. Suc

cesul lor a fost extraordinar. Pretutindeni găsiră 

ascultare, mai ales in straturile de jos ale po

porului. Secta se întinse repede în Franţa şi 

Italia, cu toate persecuţiunile îndreptate în po

triva ei din partea bisericii papale. In Italia de 

de miază-noapte, valdensii făcură cauză comună 

cu humiliaţii, o asociaţie pioasă, cu caracter 

ascetic, de lucrători din Milan. Numeroşi adepţi 

câştigară şi ei în Germania şi Boemia.

Comunităţile valdense constau din desăvârşiţi — 

perfecţi — şi credincioşii de rând — credentes 

Desăvârşiţii erau predicatori ambulanţi, car: 

n’aveau nici o avere personală, ci tot ce aveau 

şi strângeau depuneau într’o cassă comună, din 

care superiorii dau fiecăruia cât şi pentru ce avea 

trebuinţă. Credincioşii îşi păstrau averea personală 

şi trăiau în lume, ca şi ceilalţi, erau însă îndatoraţi 

să nu adune avuţii şi sâ nu-şi lipiască inima de ele.

Pe urmele lui Petru Valdes, dar în deplină 

înţelegere cu autoritatea bisericească, a călcat 

sfântul Francisc.

Născut la Assisi, în Umbria, ca fiu al unei 

bogat negustor, tânărul Giovanni Bernardone 

care primi mai târziu numele Francisc, pentru 

uşurinţa cu care învăţă franţuzeşte — duse o 

viaţă uşuratică şi dedată plăcerilor de tot felul. 

După câtva timp însă, îmbolnăvindu-se şi având 

visuri neobicinuite şi vedenii de lucruri mai pre

sus de fire, îşi schimbă felul de viaţă şi deveni 
pios şi auster. Cuvintele Evangheliei, în care 
Mântuitorul însuş spunea, că păsările au cuiburi



676 BISERICA ORTODOXAIROMANA

şi vulpile vizuini, pe când El — Fiul Omului

— n’are unde să-şi plece capul, 11 impresionară 

adânc şi-l hotărâră nu numai să-şi ducă toată 

viaţa în sărăcie, ci să şi predice tuturor sărăcia 

şi să înfiinţeze un ordin călugăresc, care să trăia

scă în sărăcie şi sâ predice sărăcia. In jurul său 

se adunară în scurtă vreme o mulţime de tova

răşi mânaţi de acelaş gând, pe care el îi trimise 

la propoveduire — ca şi Valdes — fără bani, 

fără traistă şi desculţi, cerşindu-şi din sat în sat 

«pâinea în numele lui Dumnezeu» şi propove- 

duind > pocăinţa şi pacea, împărăţia lui Dum

nezeu şi iertarea păcatelor». In acest fel nădăj

duia sfântul Francisc să scape creştinătarea din 

ghiarele capitalizmului, care începuse să se în

tărească şi să pună biserica la adăpost de critica 

îndreptăţită a valdensilor şi a celor de o părere 

cu ei. Biserica înţelese şi preţui după cuvinţă 

frumoasele intenţii ale monahului umbric şi 

răspunse cu bună voinţă la mâna de ajutor ce 

el îi întindea, consimţind ca asociaţia predica-
*

torilor ambulanţi, care avea în frunte pe Fran

cisc, să se transforme în ordin călugăresc şi să 

trăiască numai din ceea ce va agonisi cerşind. 

După moartea sfântului Francisc s’au născut 

discuţiuni aprinse între urmaşii săi, şi s'a ajuns 

la desbinări pe tema, dacă numai membrii or

dinului, ca indivizi, sau şi ordinul insuş şi mănăs

tirile franciscane nu se cade să aibă averi. Or-
«

dinul franciscan există şi astăzi şi a adus mari 

servicii bisericii papale.

Tot cam pe timpul sfântului Francisc se iviră 

mai multe secte, cu caracter comunist, precum :
*

a fraţilor şi surorilor spiritului liber, în Germa

nia, şi a «begharzilor şi beghinilor«, în Olanda. 

Câtre trele sectele aveau învăţături panteiste şi 

mistice şi căzură în aberaţiuni morale.

Asemători cu franciscanii sunt«fraţii apostolici* 

o sectă, care a luat naştere în Italia, în veacul XII.

întemeietorul ei este ţăranul Segarelli, din 

Alzano. Neprimit de franciscani în ordinul lor, 

Segarelli îşi împărţi averea săracilor şi porni să 

predice sărăcia evanghelică din sat in sat. Să

geţile lui erau îndreptate în deosebi împotriva 

papii, care a pierdut dreptul de a se numi ur

maş al sfântului Petru, pentru că nu trăieşte în 

sărăcie şi umilinţă ca el, ci înoată în bogăţii, e

plin de mândrie şi poartă războaie şi prigoneşte 
pe cei ce trăesc potrivit Evangheliei şi-i spun 
adevărul în faţă. Pentru aceste idei, Segarelli,

ca şi urmaşul său la conducerea sectei, Fra 

Polcino, fu ars pe rug. Prigonită cu furie de 

biserică, secta se stinse în cursul veacului XIV.

Fraţii apostolici duceau o viaţă mai aspră chiar 

de cât franciscanii. îmbrăcaţi în haine albe, ca 

să se deosebească de ceilalţi oameni, ei umblau 

fără întrerupere din loc în loc, consumând în 

drum ofrandele ce li se dau şi nepurtând nici 

o grijă pentru ziua de mâine. Altă autoritate ei 

nu cunoşteau, ci numai pe Dumnezeu. Din aceată 

cauză, biserica papala i-a combătut şi nimicit ca 

eretici periculoşi.

Abatele loachim de Floris întemeie comunis

mul pe prezicerea despre venirea împărăţiei me- 

sianice sau «celei de a treia epoci», cum o nu- 

mia el. «Aceasta n’avea să mai fie o epocă de 

teamă şi de robie, de muncă şi de rânduială, 

ci o epocă a spiritului şi a libertăţii, a păcii şi 

a lipsei de silnicie, a celor smeriţi şi a celor să

raci, fără deosebire de clase şi sociale, fără al 

meu şi al tău»,.şi avea să ţină o mie de ani.

Cu totul altă frământătură de cât fraţii a- 

postolici şi abatele loachim au fost «fraţii vieţii 

de obşte*. Stăpânit de gândul despre absoluta 

trebuinţă a reformei vieţii bisericeşti şi în deo

sebi a clerului, fostul canonic Gerhctrd Groot 

din Deventer (fl384), se dedică instrucţiunii 

viitorilor clerici şi-şi îndeplini această chemare 

cu un deosebit zel. Prietenii şi foştii lui elevi 

se grupară în jurul lui şi formară o societate 

religioasă cu viaţă mănăstirească. Membrii so

cietăţii îşi aveau averile în comun, ca primii 

creştini, şi trăiau numai din munca lor, iar nu 

cerşind ca atâţia alţii. După moartea lui Gerhard, 

ei se răspândiră prin toată Olanda şi prin Ger

mania şi ajunseră până la Magdeburg, unde a- 

vură un an ca ucenic pe Luther. Preoţii formaţi 

în spiritul şi în şcoalele lor s’au distins prin con- 

ştienţiozitatea exemplară cu care şi-au îndeplinit 

obligaţiunile sacerdotale, chiar când nu împră-

tăşiau comunismul averilor, care era practicat

numai de cine voia. Ca şi fraţii apostolici, ei 

nu impuneau comunismul tuturor creştinilor, ci-1 
cereau numai dela membrii societăţii lor.

*
* *

Mai cunoscuţi de cât toţi cei de până aci şi 

mai însemnat rol istoric a avut ramura husiţilor

numită taboriţi.
Ioan Hus, preot şi apoi profesor la univer
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sitatea din Praga, era un mare învăţat şi un 

strălucit orator bisericesc, care în predicile sale 

nu cruţa păcatul chiar când era săvârşit de că

peteniile bisericeşti. Protivnic pe faţă al indul

genţelor, el se rosti de pe amvon împotriva 

indulgenţei pe care papa de atunci Ioan XXIII 

o făgăduia celor ce vor lua parte la cruciada 

proectată de el contra neapolitanilor. Aceasta 

îi atrase duşmănia autorităţii superioare biseri

ceşti şi învinuit de oare care abateri dogmatice, 

el fu osândit la sinodul din Constanţa şi ars pe 

rug (f 1414), când se zice, că ar fi pronunţat 

profeticile cuvinte privitoare la Luther: «Ardeţi

voi acum o sărmană gâscă, dar din cenuşa ei 

se va scula o lebădă, căreea nu-i veţi mai putea 

face nimic*. Adepţii lui Hus se împărţiră în două 

tabere: de o parte moderaţii sub numele de 

calixtini sau utraquişti, numiţi astfel, pentru că 

cereau ca şi laicii să se împărtăşească cu vin 

ca preoţii ori «sub utraque forma», de altă parte 

taboriţii, cari luară acest nume dela o fortăreaţă 

a lor căreea îi daseră numele biblic de Tabor. 

Amândouă taberele o duseră câtva timp în înţe

legere şi îricercară să-şi impună vederile lor cu 

puterea armelor şi unora din ţările vecine. 

Când sinodul din Basel (1443) aprobă calixtini- 

lor cererea lor de a se împărtăşi şi cu vin, o 

ruptură se produse între ei şi taboriţi. Aceştia 

continuară să susţină şi să apere idealul recoman

dat de Hus al unui stat evanghelic întemeiat pe 

comunitatea averilor. Cu toate că ei înşişi nu 

putură pune în practică pe deplin acest ideal 

în comunităţile lor, din cauză că puterea politică 

a fost numai scurtă vreme în mâinile lor, totuş 

ideea comunistă predicată de ei, a pătruns până 

departe şi a găsit numeroşi admiratori, iar după 

dispariţia lor a continuat să trăiască în rândurile 

« fraţilor boemi», o sectă care a durat multă 

vreme şi a scăpat de naufragiu parte din ideile 

taboriţilor.

Mişcări mai adânci şi frământări mai zgudui

toare au produs ideile comuniste în Germania, 

în cele două mari revoluţiuni sociale care au 

turburat profund liniştea acestei ţări: în răscoala 

ţăranilor şi ivirea anabaptismului, în prima jumă

tate a veacului XVI.

Starea economică a ţăranilor era în acel timp
#

din cele mai vrednice de plâns. Seniorii, cleric1 

sau laici, îi tratau mai lără milă ca pe vite.

Pământ de ajuns, din cultivarea căruia să se 

poată întreţine cu familiile lor, nu li se da.

In schimb, muncile ce trebuiau să facă şi 

dările ce trebuiau să plătească nu se mai sfârşiac 

şi când unele sau altele nu se achitau deplin 

cel ce rămânea dator îşi pierdea libertatea ş: 

deveni a sclav.

Făgăduielile amăgitoare şi aţâţările conştiente

sau înconştiente prindeau cu uşurinţă în această 

stare de spirit a ţăranilor. Astfel, în anul 1438, 

un pretins decret atribuit împăratului Sigismund, 

cunoscut sub numele de «reformatio Sigismundi*, 

făcu sa se nască în inimile ţăranilor speranţe 

deşarte. Din acest program de reformă socială se 

vede care erau plângerile şi dorinţele ţăranilor 

într’unul şi aceiaş timp. «Breslele şi marile socie

tăţi comerciale trebue desfiinţate, robia înlăturată, 

apa, pădurea şi păşunea libere», se zice în falsa 

proclamaţie, iar motivarea era religioasă: «pen

tru că s’a apropiat sfârşitul lumii». înălţarea celor 

săraci şi smeriţi şi înjosirea celor mari şi puternici, 

trebuia de asemeni să se împlinească precum 

fuseseră prezise de Mântuitorul şi de prooroci.

Un alt asemenea program de mai târziu, a- 

tribuit împăratului Friderich III, promitea cam 

aceleaşi bunătăţi şi pentru aceleaşi motive, deşi 

mai mult populaţiei orăşăneşti.

Agitatori de tot felul împingeau până la ultima 

limită răbdarea bieţilor ţărani. Astfel, în 1476, 

un păstor şi un muzicant popular, Hans Bohm, 

se ridică şi începe să vorbească în numele celor 

apăsaţi, cari se adunară în mare număr în jurul 

lui şi aproape îl îndumnezeiră. Bohm cerea des

fiinţarea proprietăţii particulare şi introducerea 

comunismului. Dacă bunurile pământeşti ar fi 

împărţite între toţi .de o potrivă — zicea el — 

ar înceta nedreptele şi jignitoarele deosebiri 

dintre bogat şi sărac şi fie care ar avea din 

destul cele ce-i sunt de trebuinţă.

Sărmanul Bdhm a trebuit să ispăşiască şi el. 

ca mulţi alţii, libertatea cuvântului cu moartea 

pe rug la câteva luni după începutul filipicelor 

sale !

Ieşiri asemănătoare avură loc adesea şi se pro

duseră în diferite localităţi. Spiritele erau aşa 

de aţâţate, că nu trebuia de cât o scânteie,

pentru ca incediul să ia naşterea. In anul 1525 
apăru o plângere a ţărănimii, în care revindecările 
ei —■ aceleaşi ca mai înainte —  erau formulate în
12 articole şi motivate pe temeiul Sfintei Scrip-
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turi. Nimieni nu lua însă tn seamă plângerile ei 

şi desperaţi, ţăranii puseră mâna pe arme. Se 

produseră escese de tot felul, în care pieriră a- 

vuţii mari şi vieţi omeneşti. Unul din agitatori, 

Thomas Mtinzer, reuşi să întemeiieze, în Mtihl- 

hausen, o comunitate comunistă. Durata ei insă, 

ca şi biruinţa ţăranilor, a ţinut puţin, căci 

autorităţile comunale şi de stat şi-au dat mâna 

cu seniorii şi au înnăbuşit mişcarea în sânge. 

Peste 150.000 de ţărani răsculaţi au pierit, iar 

soarta celor rămaşi s’a înăsprit şi mai mult.

La fel s’a sfârşit, după 10 ani, şi mişcarea 

produsă de anabaptişti şi împărăţia comunistă 

întemeiată de ei în Mtinster.

încă din anul 1530—31 pătrunseră în Mtinster 

ideile reformatoare ale lui Luther, introduse de 

pastorul Bem Rottmann, un ucenic al lui Melan- 

chton. Când fu însă să se organizeze noua co-
#

munitate, se iviră neînţelegeri grave între noi1 

credincioşi cari ţineau unii mai mult la anabap- 

tism şi misticism de cât la ideile lui Luther. 

împăcarea se făcu, dar cu multă greutate şi 

pentru scurt timp, căci în 1534 isbucni din nou. 

Atunci veniră în Mtinster, din Olanda, doi uce

nici ai renumitului predicator ambulant, cu ve

deri mistice şi anabaptiste, Melchior Hoffmann 

şi anume: Ioan de Leyden (Bockelsohn) şi Ion 

Mattys, din Harlem. Cu verva lor îndrăsneaţă 

şi ademenitoare, aceşti doi aventurieri reuşiră 

cu înlesnire să câştige pentru ideile lor pe cei 

mai mulţi din orăşeni. Ei lepădau botezul co

piilor şi predicau aproprierea judecăţii obşteşti 

şi întemeierea împărăţiei mesianice, din care ne

legiuiţii, adică cei cari nu erau partizanii lui 

Bockelsohn şi Mattys, nu vor face parte. Cu
>

sprijinul câtorva demagogi, partida aventurierilor 

ajunse atotputernică. Atunci adversarii fură alun

gaţi din cetate ca nelegiuiţi, toate cărţile, afară 

de Biblie, fură date pradă flăcărilor, şi comuni

smul averilor pus în aplicare. Luteranii şi cato

licii izgoniţi din cetate îşi dăduseră mâna şi

înconjurară cetatea. In timpul asediului se petre- 

cură în «sfânta împărăţie a fiilor lui Dumnezeu»

cele mai grozave fără de legi şi orgii. Bockel

sohn fu proclamat «împărat al noului Ierusalim» 

şi cum se urcă pe «tronul lui David» decretă 

poligamia şi începu o viaţă de orgii ne mai po

menite. Comunismul se întinse dela prisos, cum 
era înţeles şi practicat la început cu drag de 
toţi cei bogaţi, la ori ce fel şi ori câtă avere

ar fi avut cineva. In deosebi spre a îndulci as

primea asediului, se porunci sub sancţiunea pe

depsei cu moartea ca banii şi ori ce lucruri de 

valoare să fie predate comunităţii. Rente şi 

dobânzi nu putură nimeni nici cere nici da. 

Hainele de asemeni trebuiau împărţite între toţi 

deopotrivă. Insăş masa era comună. O scrisoare 

din acest timp prezintă lucrurile în cea mai 

plăcută lumină posibilă: «Cei mai săraci dintre 

noi şi cei cari mai înainte erau dispreţuiţi ca 

cerşători, umblă acum îmbrăcaţi ca cei mai de 

sus şi mai nobili dintre voi sau noi. Săracii 

sunt aşa dar, prin harul lui Dumnezeu, tot aşa

de bogaţi ca primarul şi ca cei mai bogaţi din 
oraş».

Cu cât trecea timpul, cu atât nevoia şi lipsa 

se simţea mai tare. Făgăduelile mincinoşilor 

prooroci, că ziua Domnului va veni îndată şi 

nădejdea în ajutorul anabaptiştilor olandezi se 

arătară zadarnice şi sfârşitul nu al lumii, ci al 

aiurării lesne creîătorilor în minciunile lui Bockel

sohn, precum şl ziua teribilei judecăţi omeneşti 

sosiră. Mtinsterul căzu. Bockelsohn muri în chi

nuri crunte, osemintele lui fură atârnate într’o 

colivie de clopotniţa unei biserici, iar partizanii 

trecuţi prin ascuţişul săbiei.

Astfel s’a sfârşit cel mai cras şi cel din urmă 

comunism răsărit în umbra bisericii.

*
* *

Dacă acum, la sfârşitul acestei excursiuni In 

domeniul istoriei bisericeşti, ne aruncăm privi

rile înapoi şi căutăm să ne dăm seama de felul 

încercărilor de a întrona comunismul în numele 

şi pe temeiul preceptelor evanghelice, observăm 

fără greutate, că deosebire se impune numai de

cât între felul cum au înţeles şi căutat să pană 

în practică comunismul circumcelionii, taboriţii, 

ţăranii germani şi anabaptiştii de o parte şi 

cei dintâi creştini din Ierusalim, valdensii, fran

ciscanii, fraţii apostolici, fraţii vieţii de obşte şi 

călugării şi călugăriţele noastre ortodoxe, cari 

duc viaţa în comun (chinovii), de altă parte. 

Cei dintâi au dat mişcării lor înfăţişare religioasă 

numai de formă, pentru că aşa cerea spiritu 

vremii şi pentru că se părea conducătorilor lor 

că astfel vor ajunge mai uşor la ţintă. De fapt 

însă aceste mişcări n’au fost religioase, pentru 

că mijloacele de care ele s’au slujit pentru a- 

tingerea ţintei lor au fost brutale, silnice, im-
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morale şi ca atare cu totul protivnice spiritului 

Evangheliei şi al creştinismului. Intre aceste 

mişcări şi comunismul zilelor noastre sunt ase

mănări care nu se pot tăgădui, aşa că ele pot 

fi socotite p&nă la un punct cel puţin, ca pre

mergătoare ale comunismlui lui Lenin şi Troţki 

şi acesta se poate întemeia pe ele cu oare 

care dreptate.

Cu totul altfel stau lucrurile cu cei de al 

doilea. Intre ei şi comuniştii propriu zişi, nu 

este decât o asemănare de nume, căci scopul, 

punctul de plecare, mobilul acţiunii şi mijloacele 

de realizare diferă cu totul dela unii la alţii.

Scopul urmărit de comuniştii creştini a fost 

şi este pur religios şi moral. Viaţa pământească 

şi bunurile ei sunt pentru aceştia ceva cu totul 

trecător şi de valoare relativă, căci, dacă duc 

la mântuirea sufletească, sunt bune, dacă nu 

sunt rele. Adevărata viaţă este viaţa veşnică şi 

şi adevăratul bine tericirea de veci. Dacă şi 

întru cât comunismul înlesneşte dobândirea veţii 

şi fericirii veşnice în timpul mai lung sau mai 

scurt cât omul trăieşte pe pământ, este bun. Ţinta 

lui o exprimă cuvintele Mântuitorului: «Căutaţi 

mai întâiu împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea 

lui*. C ă. acest comunism aduce mulţumire şi 

poate face fericit şi în această viaţă, iar nu 

numai în cea viitoare, este un avantagiu al lui 

faţă de comunismul ireligios, care promite feri

cirea în viaţa aceasta — căci pe cea viitoare n’o 

cunoaşte — dar nu poate s’o dea, pentru că la 

temelia lui stă materialismul, necredinţa, egois

mul deghizat şi toate instinctele nedomesticite ale 

vieţii animalice. Deviza lui e maxima epicureică: 

*Edite et bibite, post mor tem nulla voluptas*.

Punctul de plecare al comuniştilor creştini este 

egalitatea tuturor oamenilor înaintea lui Dum

nezeu, pentru că toţi sunt creatura lui şi prin 

harul botezului, fiii lui, pe când punctul de

plecare al comunismului ateist este egalitatea
\

oamenilor dela natură. Discuţiunile ce s’au urmat 

pe această temă din vremea lui Rousseau şi 

până astăzi, cum şi observaţiunea zilnică dove

desc însă, că teoria egalităţii oamenilor dela na

tură este falsă şi concepţiunea filosofiei raţiona- 

listo-optimiste, pe care ea se bazează, e înve

chită şi greşită.

Mobilul, adică starea sufletească, de care se 
conduc în acţiunea lor comuniştii creştini este 
dragostea faţă de toţi oamenii, pe care caută

să i facă fericiţi şi în viaţa actuală şi în cea 

viitoare. In limbajul filosofic acest mobil poartă 

predicatul de altruist şi cei mai mari cugetători ai 

omenirii sunt de acord, că el singurul este absolut 

moral şi pe deplin eficace. Mobilul comuniştilor

fără Dumnezeu este instinctul de conservare al 

omului, dorinţa lui firească de a fi fericit. Ei 

nu urmăresc în prima linie fericirea altora, ci 

pe alor proprie. In limbajul filozofic acest mobil 

primeşte calificativul de egoist şi despre el marii 

cugetătorii socotesc, că nu e moral şi nu poate 

duce la fericire. Cu drept cnvânt a zis în această

privinţă un sărman comunist ungur: «Fie care

zice azi numai eu, eu şi iar eu. Cu eu însă nu 

se poate întemeia un stat comunist».

Mijloace de realizare întrebuinţate de comu

niştii creştini sunt: convingerea fiecăruia şi liber

tatea de acţiune. Pentru a determina pe om 

să împărtăşească comunismul, ei îi aduc aminte 

cuvintele Domnului: «Nu vă adunaţi comori pe 

pământ», sau «Dacă vrei să fii desăvârşit, vinde-ţi 

averea şi o împarte săracilor» etc. Comuniştii 

materialişti dimpotrivă recurg la mijloace violente. 

Altădată, e drept, că aşteptau ca toate să vini 

în chip firesc, ca locul capitalismului să-l ia pe 

cale evolutivă comunismul. Astăzi însă, când văd 

că mersul evolutiv e prea încet sau că nu va duce 

nici când la comunism, se folosesc de mijloace 

silnice. Pe când în comunismul creştin fie care 

zice: «la ce este al meu», în acest comunism

se zice individului: «Dă-mi ce este al tău». îm

părţeala nu este apoi aci deopotrivă şi dreaptă. 

Lenin, Troţki şi cei din fruntea treburilor se 

plimbă cu suită, în trenuri blindate, ca să nu 

fie cumva ucişi de cei pe cari i- au făcut fericiţi, 

trăesc în lux şi în belşug mai mare decât era 

la curtea ţarilor, sunt mai despoţi şi mai crunţ: 

decât erau cei mai autocraţi ţari, ucid fără milă 

cu zecile de mii pe cei ce le stau împotrivă, 

pe când marea mulţime trăieşte în lipsă şi mi

zerie, piere de foame, suspină după libertate.

geme de apăsare. Foarte limpede a văzut Luther 
deosebirea dintre comunismul creştin şi comu
nismul ţăranilor răsvrătiţi din vremea sa: «Evan
ghelia nu comunizrază decât averile celor ce vor 
s’o facă de bună voe, cum au făcut apostoli: 
şi creştinii (Acta 4,32), cari n’au cerut să devină 
comune averile străine ale lui Pilat şi Irod. cum 
vor nesocotiţii noştri de ţărani, ci numai averile 
lor. Ţăranii vor însă să fie comune averile streine 
iar pe ale lor să şi-le păstreze».
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Intre comunismul creştin şi cel materialist este 

dar o prăpastie. In zadar afirmă Troţki, că «tot 

ce este în vechile religiuni şi în cea mai nobilă 

din ele, în religiunea lui Christos, se cuprinde 

în comunism căci Evanghelia nu este un manual

de economie politică, ci codul vieţii sufleteşti, iar 

Iisus nu e nici capitalist, nici comunist, ci Mân

tuitor. Totuş, dacă e să se găsească un leac pen

tru relele de care suferă omenirea din punctul 

de vedere economic şi social, el nu se află alt 

undeva de cât în Evanghelie, care înobilând su

fletul şi apropindu-1 de Dumnezeu, izvorul desă

vârşirii şi al fericirii, pune ordine şi în viaţa tru

pească a individului şi prin aceasta şi în societate.

1. MIHĂLCESCU

Individul şi comunitatea în lumina creştinismului

Năzuinţa omului spre apropiere şi unire cu 

alţii asemenea lui, după teoria filozofului V. S. 

Soloviev, se săvârseşte în vieaţa socială, care 

întregeşte şi îmbogăţeşte vieaţa morală a indi

vidului. Vieaţa fiecărui om în parte în orice clipă 

este o vieaţă socială şi dezvoltarea individului 

merge împreună şi paralel cu societatea, aşa câ 

«perfecţionarea individuală a fiecărui om, după 

părerea lui Soloviev, în nici o clipă dată nu poate 

fi despărţită de obşte, şi moralitatea individuală 

de cea socială» *). Dacă baza psihologică a altru

ismului individual este simţul jalei, apoi şi co

munitatea nu este altceva decât jale organizată, 

întru cât «societatea este individul întregit şi

îmbogăţit, iar individul este societate în graniţe 
înguste şi strânse la un loc *).

Pe toate treptele dezvoltărei morale, morali

tatea individului se săvârşeşte prin societate şi 

în societate. Tot procesul istoriei universale este 

îndeplinirea treptată a binelui universal în vieaţa 

reală. Procesul acesta a avut loc atât până la 

Hristos, cât şi în lumea creştină.

Pe treapta inferioară a dezvoltărei morale, 

altruismul individual se mărgineşte în cercul fa

miliei, şi vieaţa socială se înfăţişează în forma 

vieţei patriarhale. Pe această treaptă a dezvol

tărei, forma aceasta a vieţei sociale pentru in

dividualitate este cu totul liberă, normală şi «a 

întregeşte conştiinţa morală a individului, întru 

cât formele vieţei sociale pe treapta aceasta dă 

putere de lege numai obiceiurilor vieţei indivi

duale, cari obiceiuri au pentru individ constrân

gerea morală singure prin sine, ca de ex. res- 

pectarea strămoşilor, ajutorarea reciprocă în fa-
1 ) Opravdanie Dobra, pag. 363.
8 ) Idem. pag. 263.

milie, mărginarea poftei simţurilor prin căsă
torii, etc.

Cu înmulţirea neamului omenesc, altruismul in

dividual treptat cuprinde un mai mare cerc, şi, 

în legătură cu aceasta, se schimbă şi formele 

vieţei sociale. Treptat se unesc mai multe familii 

şi se iveşte organizaţia de stat, în care altruis

mul individual cuprinde de acum un popor întreg, 

care intră în marginile unui anumit stat. Pe 

treapta superioară a conştiinţei morale, altruis

mul individual cuprinde în sine toată omenirea, 

şi astfel se înfăptueşte idealul universalismului 

individual şi social. Ca o treaptă de transiţie a 

acestei conştiinţe universale au fost budismul şi

platonismul. Insă idealul adevărat al universalis
mului este arătat de creştinism.

In persoana Mântuitorului, creştinismul a ară

tat în realitate idealul individului desăvârşit, şi, 

scoţând la suprafaţa vieţei sociale însemnătatea
I

fiecărei persoane, a stabilit idealul raporturilor

între oameni în unirea fraţească a tuturor, ca 
egali în totul după demnitatea lor normală.

De aici urmează ca scopul desvoltării ome

nirii este înfăptuirea idealului individual şi social, 

în spiritul învăţăturii creştine. «Iată de ce, zice 

Soloviev, deşi creştinismul este descoperirea de

finitivă şi absolută a adevărului, totuşi desvolta

rea morală a omenirii, ca şi istoria ei exterioară, 
n’au încetat după Hristos» ').

Pe treapta superioară a dezvoltării, altruismul
9

nu apare ca ceva cu totul nou, ci numai ca o 

dezvoltare a formei primaţiale, aşa că iubirea de 

neam nu înlătură dragostea către cei din fami

lie, după cum şi dragostea către omenirea în

treagă foarte bine se împacă cu naţionalismul.

1) Opravdanie Dobra, pag. 312.
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«

Prin urmare fiecare formă de mai târziu a vieţei m 

sociale nu tnlătură pe cea de mai nainte, ci 

numai o dezvoltă şi-i dă altă însemnătate: or

ganizaţia de stat transformă o familie In naţie» 

şi pe de altă parte organizaţia unui stat naţio

nal foarte bine se împacă cu universalismul. Prin 

urmare, după părerea lui Soloviev, societatea,
■

fiind moralitate organizată, apare ca realizarea 

conştiinţei morale a individului: «Orice mediu 

social, zice Soloviev, este înfăptuirea moralei (a 

raporturilor obligatorii) pe o anumită treaptă a 

dezvoltărei omenirii» *).

Dela sine se înţelege că, din acest punct de 

vedere, nu există şi nici nu se poate ivi vreo 

luptă între individ şi comunitate, întru cât co

munitatea legalizează şi cere numai aceea, ce 

singur prin sine are puterea constrângerei mo

rale pentru individ.

Desăvârşit ne unim cu Soloviev, că aşa ar 

trebui să fie forma vieţei sociale şi că între in

divid şi societate n’ar trebui să fie nici o luptă. 

Insă nu ne putem uni, că pe drumul desvoltărei 

sociale a omenirei nu există o asemenea luptă, 

şi de fel nu ne pare satisfăcătoare explicarea 

desvoltărei vieţei individuale şi sociale, dată de 

Soloviev, prin care el socoate că înlătură lupta 

aceasta.

Greşala fundamentală a lui Soloviev constă în 

aceea, că, după părerea lui, raporturile între 

oameni se bazează numai pe altruism, şi că so

cietatea apare ca moralitate organizată, legali

zând numai cerinţele altruismului individual. De 

aici Soloviev face alte două presupuneri greşite: 

1) că vieaţa individuală şi socială se desvoltă 

treptat pe drumul progresului raporturilor al

truiste si 2) că fiecare organizaţie socială supe

rioară apare ca înfăptuirea raporturilor altruiste 

superioare. Aceasta este clar din punctul de ve

dere al binelui absolut, pe baza căruia stă So

loviev ; dacă acest bine este sădit în natura omu

lui, apoi, călăuzindu-se de el, omul treptat poate 

să se perfecţioneze moralmente, şi în raport cu 

desvoltarea morală să-şi stabilească şi normele 

vieţei sociale.

Insă şi din acest punct de vedere, ca să nu 

fie nicio luptă între individ şi societate, trebuie 

să presupunem o desvoltare morală la fel şi egală 

în intensitatea ei la toţi membrii societăţei. Dar

*) «Opravdanic Dobra» pag. 266.
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aceasta e foarte greu de închipuit. Chiar dacâ

am presupune un astfel de moment în vieaţa 

istorică a omenirei, totuşi, individul, perfecţio- 

nându-se, cu vremea ar veni în ciocnire cu con

ştiinţa morală a mediului social, prin urmare ar 

ajunge chiar şi la negarea anumitelor norme ale 

vieţei sociale. Astfel s’ar începe lupta între so

cietate şi indivizi, cari ar apărea ca, purtători 

ai tendinţelor altruiste superioare. Singur Solo

viev admite aceasta, însă el afirmă că «astfel 

de ciocnire nu este o contrazicere principială 

între individ şi comunitate, ci numai între felu

ritele trepte ale dezvoltăreii ndividului şi a socie

tăţei» 1).

O afirmare adevărată, dar prin aceasta ches

tiunea nu se uşurează. Dela sine se înţelege că 

individul, fiind altruist, natural tinde la vieaţă 

în comunitate, şi deci lupta o duce nu contra 

principiului social, ci numai contra formelor vie

ţei sociale, cari nu corespund cu conştiinţa lui 

morală. Dar în tot cazul lupta există şi, cum 

vedem, nu poate fi înlăturată, numai pe baza 

altruismului.

Dar noi ştim că raporturile între oameni la 

urma urmei se determină nu numai prin altruis

mul lor, ci şi prin‘egoism, şi aceşti doi factori se 

întrunesc în personalitatea omului pe terenul 

libertăţei individuale şi prin urmare în diferite 

raporturi. în legătură cu dominarea unuia din 

aceşti factori, individul poate să fie mai mult 

sau mai puţin altruist, dar poate să devie şi cu 

totul egoist şi fără milă; deci şi societatea, atâr

nând de membrii, din cari se compune, poate 

să fie organizată atât pe principiile altruiste, 

cât şi egoiste, devenind sau milă organizată sau 

organizată tiranie şi cruzime. Istoria omenirei 

ne dă exemple şi într’o direcţie şi în alta.

Pentru omul natural, ambele principii sunt 

egale după valoarea lor, şi deci nu putem vorbi 

despre realizarea binelui universal în vieaţa so

cială a lumei anticreştine, şi nu putem afirma 

că vieaţa individuală şi socială în acest period 

a mers tot timpul pe drumul progresului a ra-
#

porturilor altruiste între oameni, şi că organiza

ţia socială superioară totdeauna a apărut ca rea

lizarea raporturilor între oameni pe baza treptei 

superioare a altruismului, sau măcar a ajutat cu 

ceva în direcţia aceasta.

*) «Opravdanic Dobra> pag. 265.
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O persoană egoistă şi energică sau mai multe mele nouă ale vieţei sociale, cari începuse a se

astfel de persoane pot forma o nouă organizaţie ivi, sau numai se prevedea că vor fi, că toţi

socială superioară, dar pe treptele inferioare ale aceştiea au fost purtători de conştiinţă superi-

altruismului, şi astfel vor contribui nu la unirea oară, de forme mai altruiste ale vieţei sociale,

oamenilor ci la dezbinarea lor. Toate statele 

antecreştine, întemeiate prin forţa brută a ar

melor, stabileau organizaţii sociale superioare şi

şi că ei negreşit au fost binefăcătorii omenirei 

şi eroii istorici pe drumul progresului social şi 

al moralei» '), întrucât aceşti indivizi, prin ames-

uniau în mod exterior mai multe popoare, însă tecul, forţa şi energia lor au putut organiza ade-

erau departe de unirea lor internă, de legătura 

lor sufletească, şi vedem că se ruinau imediat,

după căderea sau peirea celor, cari forţau lu

crurile.

Expediţiile lui Alexandru cel Mare, cuceririle 

Babilonenilor, Romei, etc., au adunat multe po-

sea ori societăţi pe baza intereselor egoistice, 

pentru pradă, jaf şi hoţie.

în tot cazul, noi nu putem afirma, că pe tim

purile antecreştine raporturile între oameni au 

fost mai mult altruiste şi că vieaţa socială a 

mers pe drumul progresului, realizând prin nor-

poare la un loc. Dar oare putem zice că mele vieţei acest altruism; întru cât pentru omul

aceste imense organizaţii sociale au fost rezul

tatul tendinţelor altruiste ale lui Alexandru sau

natural la fel sunt ambele însuşiri ale naturei 

lui şi el cu aceiaş drept se putea călăuzi în

ale Romanilor, şi că ele au contribuit cu ceva 

la stabilirea raporturilor pe baze ceva mai

vieaţă atât de egoism cât şi de altruism.

Armonia între individ si comunitate atârnă

altruiste între membrii săi, de cât erau aceste în cazul acesta de faptul, că normele vieţei

raporturi chiar măcar între iudei într’o provincie sociale corespundeau conştiinţei morale a indi-

atât de mică ca Palestina? vidului, indiferent dacă această conştiinţă era

Putem să zicem în genere, că dezvoltarea me- rea sau bună, egoistă sau altruistă. Desigur că

diului social şi răspândirea exterioară a comu- lupta Intre individ şi comunitate a fost şi în tot

nităţei, încă nu mărturiseşte despre solidaritatea timpul acesta, pentru că individualitatea dezvoltă

şi unirea internă între membrii ei, şi la un mo- atât egoismul cât şi altruismul în mod liber, şi

ment dat poate contribui la dezbinarea oame

nilor, ci nu la unirea lor.

în conformitate cu aceasta stabileşte singur pen

tru sine şi normele raporturilor faţă de alţii,

în tot cazul, războiul, care joacă un rol foarte adică normele vieţei sociale, 

important în procesul adunărei exterioare a ome- Ca omul să realizeze în vieaţă anume binele, 

nirei, niciodată nu poate să aibă vreo valoare apoi acest bine trebuie să fie dat în conştiinţa

în procesul unirei morale şi a stabilirei raportu- lui ca ceva obligator, trebuie să existe idealul

rilor între oameni pe baze mai altruiste, după 

cum socoate Soloviev.

Războiul niciodată nu înlătură la periferie

moral pentru vieaţa individului în societate, 

după care ideal individul progresând, ar avea 

posibilitatea să aprecieze normele vieţei sociale.

duşmănia între popoarele adunate cu forţa, ci, Astfel de ideal este arătat numai de creştinism:

din contra, introduce duşmănie ascunsă chiar în frăţia şi egalitatea tuturor oamenilor şi dragos-

centru organizaţiei sociale, şi astfel o organiza- tea fiecăruia cătră toţi, până la jertfa de sine.

ţie, foarte puternică şi mare la vedere, singură Spre acest ideal mergând, rebuie să se dez-

în sine poate să poarte germenii descompunerei volte creştinul şi să se organizeze vieaţa socială

şi ai distrugerei. Istoria omenirei afirmă acest într’un stat creştinesc.

adevăr prin foarte multe exemple. întrebarea este dacă în vieaţa unui stat creş-

Fără îndoială că individualitatea este pute- tinesc se înlătură de fapt lupta între individ şi

rea activă a progresului şi a dezvoltărei for
melor vieţei sociale. Individul, progresând, impune Creştinismul, ca ideologie, nu este numai ceva

trecerea de la forme simple la forme nouă, mai individual, ci şi social; în numele idealului creş-

comunitate ?

largi ale vieţei sociale. însă nu tinesc se cere nu numai perfecţionarea morală

ne putem uni cu Soloviev că «toţi oamenii, cari a indivizilor aparte ci şi perfecţionarea morală
încă pe timpul dominărei vieţei patriarhale au -------
început a formă patria ca stat şi a apăra for- *) «Opravdanie pobra» pag. 272.



a normelor vieţei sociale şi a instituţiilor. Ast

fel problema creştinismului este universală. Idea

lul creştinismului este unirea omenirei întregi, 

care unire se poate ajunge prin realizarea trep

tată a binelui, nu numai în vieaţa individului, ci 

şi socială. De la sine se înţelege că perfecţio

narea morală individuală, nu stă în contrazicere 

cu idealul creştinesc, însă a limită acest ideal 

numai cu individualitatea aparte, ar însemna să 

nu înţelegem creştinismul, şi aceasta n’ar fi re- 

zolvirea problemei, pusă omenirei de creştinism, 

ci o abatere dela rezolvirea ei. Creştinismul cere 

nu numai vieaţă călugărească în numele idealu

lui creştinesc, ci şi reforme sociale !h numele 

aceluiaşi ideal.

Din punct de vedere al idealului creştinesc, 

Soloviev foarte bine determină norma morală a 

unui stat creştinesc şi însemnătatea individului 

în această societate: «Singura normă morală a 

societăţei, zice Soloviev, este principiul demni- 

tăţei omeneşti sau însemnătatea fără doară şi 

poate a fiecărui individ, fiind societatea astfel

— unirea tuturor pe baze morale* *). «Nici un 

om, zice el, în orice împrejurări şi sub nici un 

motiv, nu poate fi considerat numai ca uneltă 

pentru oarecari scopuri străine» *). «Astfel so

cietatea poate să oblige la orice pe individ, nu

mai prin actul voinţei lui libere, altfel aceasta 

nu va fi obligaţiunea individului, ci numai între

buinţarea obiectului* •). Acesta cu adevărat este 

idealul creştinesc al societăţei creştine.

însă prin ce mijloace se realizează acest ideal 

în vieaţa unui stat creştinesc, şi în ce raporturi 

stau individul şi societatea în asemenea stat pe 

drumul dezvoltărei morale şi a atingerei acestui 
ideal ?

Fără îndoeală că idealul dezvoltărei morale 

se ajunge nu numai prin munca şi progresul 

personal al fiecărui individ aparte, ci şi pe calea 

evoluţiei societăţei şi a progresului instituţiilor ei.

«A socoti, zice Soloviev, că, pentru renaşte

rea morală a tuturor, este destulă virtutea câ

torva oameni din cei mai buni, înseamnă a trece 

în acele sfere, unde copiii se nasc din trandafiri, 

şi unde calicii, neavând pâne, mănâncă prăjituri4). 

Dar Soloviev dă prea mare însemnătate socie-
m

*) «Opravdanie Dobra» pag. 336.
*) Idem pag. 334,

*) Idem pag. 834.

4) «Opravdanie Dobra», pag. 316.

tăţei în procesul dezvoltărei morale a omenirei 

şi a stabiiirei normelor vieţei pe baze mai al

truiste. Explicând eliberarea ţăranilor de robie, 

Soloviev, deşi recunoaşte, că această mişcare so

cială care la urmă a fost legiferată de stat, se 

datoreşte propoveduirei anterioare din partea 

multor persoane răzleţe, însă «pentru majori

tate, zice 'el, pentr’un mediu social întreg, această 

propoveduire a luat putere numai după ce s’a 

realizat prin dispoziţiile forţate din partea auto

rităţilor de stat» ’). Şi acest progres moral, 

neaşteptat după părerea lui Soloviev, s’a înfăp

tuit numai pentru că puterea socială organizată, 

însufleşită de cerinţele morale, a transformat 

aceste cerinţi în legi pentru vieaţa socială. Ase

menea cugetări au dat prilej unora să-l învinu- 

iască pe Soloviev, că el propovedueşte înfăptu

irea progresului moral prin constrângerea fizică 

de stat şi că el se contrazice cu acea normă de 

vieaţă în comunitate, pe care el singur o stabi

leşte. Sigur că de fapt nici una, nici alta pa 

se găseşte în teoria lui Soloviev.

Soloviev rămâne consecvent, şi din punctul 

lui de vedere, dezvoltarea normelor vieţei sociale 

pe terenul moralităţei cu nimic nu mărgineşte li

bertatea morală a individului, întţjucât Soloviev 

stă pe baza moralei absolute şi universale, spre 

a cărei înfăptuire în vieaţa reală tinde atât indi

vidul cât şi comunitatea. Prin urmare dacă co

munitatea legiferează ceva, ce corespunde cu 

binele absolut şi universal, apoi desigur că ea 

stabileşte tocmai aceea ce doreşte şi individua

litatea. Astfel societatea apare ca dezvoltarea 

şi complectarea principiilor individuale. «Când 

e vorba despre organizarea mediului social, după 

principiile binelui absolut, zice Soloviev, atunci 

este clar că o astfel de organizaţie nu apare 

ca limitarea, ci ca complectarea voinţei morale 

a individului, — este tocmai aceea ce individul 

doreşte > *).

După cum am amintit noi, nu putem negâ în

semnătatea princir>;ului social pentru realizarea 

binelui în vieaţă, oare binele, înfăptuit prin 

normele vieţei sociale, totdeauna corespunde cu 

conştiinţa morală a individului?

Noi nu mai vorbim de aceea, că atât persoa

nele separate, cât şi întregi societăţi cu totul

*) Idem pag. 324.
*) «Opravdanie Dobra», pag. 327.
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pot să se abată dela idealul creştinesc, întrucât 

singura ştiinţă teoretică a acestui ideal încă nu 

garantează dorinţa şi tendinţa a înfăptui acest 

ideal în vieaţă. Chiar dacă am presupune că şi 

individul şi societatea tind la înfăptuirea idea

lului creştinesc, totuşi este imposibil a presu

pune una şi aceeaşi dezvoltare morală la toţi 

membrii societăţei; pentru că, fiecare individ, ca 

personalitate morală şi liberă, poate înţelege şi 

întăptui acest ideal în diferit mod, şi dacă, după 

cum afirmă şi Soloviev, «Dreptul societăţei reese 

numai din acea satisfacţie morală, pe care o dă 

ea «fiecărui individ»1), apoi dela sine se înţe

lege, că dreptul societăţei nu poate să pretindă 

atât asupra acelora cari stau mai sus, cât şi 

asupra acelora, cari stau mai jos, în comparaţie 

cu conştiinţa morală a mediului social; prin ur

mare şi în vieaţa unui mediu creştinesc, orga

nizat în societate, lupta între individ şi comu

nitate va merge din două părţi.

în ce raporturi trebuie să fie faţă de astfel 

de persoane societatea creştinească ?

Cum trebuie să fie dreptul şi organizaţia unui 

stat creştinesc?

Recunoscând că societatea este moralitate 

organizată şi stând pe punctul de vedere al 

moralei absolute, care trebuie să se realizeze în

vieaţa socială, natural că Soloviev a fost silit 

sau să confunde dreptul existent cu morala, sau 

sâ limiteze aplicarea dreptului faţă numai de 

acele persoane, cari stau mai jos decât con

ştiinţa mediului social. Soloviev a mers pe calea 

ultimă.
9

După părerea lui Soloviev dreptul de stat li

mitează forţat libertatea individuală acolo, unde 

ea este contra binelui social, însă binele social 

este bazat pe principiile morale; prin urmare 

dreptul se foloseşte de forţă pentru a nu per

mite numai lapte imorale, adecă răul, care ar 

împiedica dezvoltarea morală atât individuală, 

:ât şi socială.

«Dreptul, zice Soloviev, numai în interesele 

>inelui social împedică pe omul rău ca să de- 

rină el criminal şi periculos chiar, pentru exis- 

enţa societăţei. Problema dreptului nu constă 

n aceea ca să prefacă lumea aceasta rea în

împărăţia lui Dumnezeu, ci numai ca ea, până « 

ce va mai fi, să nu se prefacă în iad» 1).

Dreptul stabileşte şi legiferează numai «cerin

ţele minimale privitoare la buna purtare şi la 

respectarea dreptului şi a intereselor altora, tât& 

a cărora (cerinţi), îndeplinirea în mod obligatoriu 

ar fi imposibilă vieaţa societăţei, prin urmare 

şi orice viaţă omenească» 2).

Astfel, după părerea lui Soloviev, dreptul 

există numai pentru că există criminali şi pare 

că numai pentru dânşii. Societatea limitând cu 

forţa voinţa lor rea, prin aceasta îşi face dato

ria prin îndreptarea şi dezvoltarea lor morală.

Ne unim* cu Soloviev că, din punct de vedere 

al moralei creştine, nici într’un caz şi nici o pe-
%

deapsă în sensul: «dinte pentru dinte» nu poate 

fi permisă faţă de orice criminal, care din punct 

de vedere moral este inferior conştiinţei morale 

a mediului social; în cazul acesta se poate ad

mite numai îndreptare.

Dela sine se înţelege că îndreptarea ar putea 

consta în dezvoltarea conştiinţei morale a cri- 

minalului pâţtă la un nivel cu conştiinţa morală 

a mediului social, astfel ca normele vieţei so

ciale stabilite să aibă pentru el puterea con- 

strângerei morale şi să se împlinească de el cu 

totul liber.

Dar cum e de procedat cu acei, a căror con

ştiinţă morală este superioară mediului social şi 

cari de asemenea nu recunosc şi nu se supun 

normelor stabilite ale vieţei sociale?
• •

Reese că asemenea persoane trebuie să fie 

considerate în rândul criminalilor; dar oare avem 

noi dreptul moral să-i îndreptăm şi să cerem 

de la ei supunerea normelor stabilite ? Oare n’ar 

însemna aceasta a-i calici moralmente ? După 

părerea lui Soloviev, nici nu pot fi asemenea 

persoane, întrucât societatea este organizată pe 

principiile moralei absolute. Dar atunci cum să 

înţelegem progresul moral al vieţei sociale şi 

cine este factorul principal al acestui progres
* %

individul sau comunitatea? Soloviev, după cum
%

am observat, rămâne nehotărât între individ şi 

comunitate şi, stând pe baza moralei absolute, 

el scoate la iveală când unul când altul din

*) «Opravdanie Dobra» pag. 328.

*) «Opravdanie Dobra» pag. 467.
2) „Zameceania na statii profesora Şer$enevicea“ Rev. „Vo 

prosâ filosofii i psihologhii" an. 1897 voi. 39 pag. 664.
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aceşti doi factori, dând însă preferinţă şi o deo

sebită însemnătate societăţei, ca unui factor ho

tărâtor, după părerea sa, în progresul moral al 

omenirei.

însă oricum am rezolvi noi chestiunea a- 

ceasta totuşi, după cum vedem, individul aparte, 

în orice moment, poate sta în opoziţie societăţei, 

fiind sau superior sau inferior mediului social, 

care a stabilit normele vieţei în conformitate cu 

conştiinţa sa morală.

PrJjj urmare, din punct de vedere al binelui 

absolut, a cărui temelie este însuşită naturei 

omeneşti, şi care, după ideologia creştinească, 

trebuie să se realizeze în vieaţa, atât individuală 

cât şi socială, Soloviev foarte bine a determinat 

rolul individului şi al societăţei în vieaţă şi a 

arătat clar însemnătatea fiecărui din aceşti fac

tori aparte.

El a expus demnitatea absolută a libertăţei 

individuale, însemnătatea absolută a vieţei so- 

eiale şi a arătat idealul creştinesc al raporturilor 

între aceşti doi factori. Din acest punct de ve

dere, cugetările lui Soloviev stau în deplin acord 

cu ideologia creştină. însă tocmai o astfel de 

concepţie, construită pe bazele moralei absolute, 

l-a adus pe Soloviev la aceea, că el zugră

veşte nu atât idealul vieţei sociale al unui stat, 

cât idealul organizaţiei bisericeşti. Biserica este 

tocmai acel institut, care este construit pe 

principiile moralei absolute şi a cărui organi

zaţie se bazează numai pe unitatea conştiinţei

morale a credincioşilor; însă vieaţa unui stat,

afară de această se construeşte încă şi pe alte 

principii. Ca rezultat, s’a întâmplat că chestiunea 

despre raporturile reale între individ şi comu

nitate, din punct de vedere creştinesc în vieaţa 

unui stat creştin, a rămas nerezolvită de Soloviev.

Soloviev n’a luat în considerare faptul că omul 

după natura sa firească este nu numai altruist 

ci şi egoist, şi că în vieaţa socială individul îşi 

satisface atât tendinţa spre unire — altruismul, 

cât şi interesele .sale egoiste. Libertatea este 

temelia întrunirii acestor două principii în firea 

omului, şi în conformitate cu ele individul, res- 

trângându-şi liber interesele personale, singur 

pentru sine îşi stabileşte şi normele raporturilor

faţă de alţi indivizi şi normele acestea, cari au 
pentru el puterea constrângerei morale, se îm
plinesc de el cu totul liber.

De la sine se înţelege, că între individ şi co

munitate nu va fi nici o luptă numai în cazul, 

când normele vieţei sociale vor mărgini intere- 

resele individuale în aceeaşi măsură în care in

dividul se mărgineşte singur pe sine, ceeace se 

poate întâmpla numai dacă membrii societăţei 

sunt pe aceeaşi treaptă de dezvoltare a con

ştiinţei morale, sau la fel întrunesc în firea lor 

altruismul şi egoismul.

Dar socoteala stă încă şi în aceea că unirea 

oamenilor în mari organizaţii sociale totdeauna

se fac sub influenţa mai multor diferiţi factori:
t

lupta pentru existenţă, pericolul în faţa vrăj

maşilor, suferinţele fizice, condiţiile geografice, 

etc., şi mai ales forţa armelor şi iniţiativa per

soanelor aparte—sunt factorii principali ai uni- 

rei şi ai organizaţiei statelor întregi.

• La fel sunt şi toate statele creştine.

Natural că într’o astfel de societate dreptul 

social niciodată nu va corespunde normelor, pe 

cari le stabileşte liber fiecare individualitate pen

tru sine, şi cu cât va fi diferenţa mai mare, cu 

atât mai intensivă va fi lupta între individ şi 

comunitate; şi orice putere a legilor stabilite, 

ţmce represalii şi orice supraveghere din partea
T

Hutorităţilor, nu vor fi în stare să domolească 

lupta aceasta, ci dincontră o vor agitâ; şi într’o 

astfel de societate sub cenuşa liniştei exterioare 

zac scântei ascunse de uneltiri şi lupte, cari 

sunt destule în orice clipă pentru a aprinde 

un foc.

Creştinismul a scos la iveală demnitatea egală 

a fiecărei persoane, frăţiea tuturor oamenilor şi 

dând poruncă nouă, ca fiecare să iubească pe 

toţi, în principiu a respins lupta aceasta; însă 

n’a înlăturat libertatea individuală, ci din contra 

moralitatea fiecărui pas, luat faţă de alţii, se 

preţueşte după cât a luat parte la înfăptuirea 

acestui pas voinţa liberă a omului. Creştinismul 

n’a înlăturat nici egoismul individual, recunoscând 

stricăciunea firei omeneşti prin păcat şi moşte

nirea universală a păcatului strămoşesc; omul 

trebuie să se perfecţioneze treptat pe calea eli- 

berărei de starea păcătosului— de egoism. Idealul 

este renaşterea firei omeneşti, adecă Înlăturarea 

definitivă a egoismului.

însă, pe calea realizărei acestui ideal în vieaţă, 

unii progresează mai departe, alţii merg mai în

cet, iar alţii cu totul desfigurează acest ideal; 
din cauza aceasta, sunt diferite şi normele indi
viduale ale raporturilor intre membrii societăţei;
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pe terenul acesta şi izbucneşte lupta între in

divid şi comunitate. Dacă un stat anumit tinde 

s& realizeze in viaţa socială idealul creştinesc, 

apoi trebuie să meargă pe calea împăciuire! şi 

liniştirei acestei lupte, care se va linişti după 

măsura, în care normele sociale vor corespunde 

conştiinţei morale a mai multor membri din so

cietate.

Individualitatea nu ştie de libertatea absolută, 

pe care o cere individualismul extrem, întrucât, 

tinzând după firea sa spre unire cu alţii, singur 

se mărgineşte în oarecare măsură; însă ţine ca 

mărginirea aceasta sâ nu fie exterioară, ci să a- 

târne de el însuşi, să nu fie silnică ci slo

bodă. «Idealul libertăţei politice, zice Bulga- 

cov, nu constă în distrugerea statului (teoria 

anarhiştilor), ci în transformarea lui în confor

mitate cu cerinţele conştiinţei morale»').

Prin urmare nu este drept nici socialismul, 

care gândeşte, că va stabili raiul pe pământ, 

egalând,' pe toţi cu forţa. Egalitatea aceasta tre

buie să corespundă conştiinţei morale a indivi

dului şi trebuie să fie întrodusă de el însuşi, 

«Pentru individualitate, care se consideră liberă 

adecă recunoaşte pentru sine ca lege voinţa 

proprie, zice istoricul Zavitnevici, orice altă lege 

care vine din altă parte, apare ca siluire, pen

tru a cărei înlăturare ea îşi va concentra toate 

forţele» ®). Prin urmare în orice moment indivi

dul se va supune societăţei, nu în măsura în 

care societatea va. fi organizată pe principiile 

moralei absolute, după cum socoate Soloviev, 

ci întru cât singură societatea va fi supusă indi

vidului, adecă întru cât normele vieţei sociale 

vor corespunde cu conştiinţa morală a indivi

dului şi cu interesele lui. La aceasta trebuie să 

tindă atât individualitatea, cât şi societatea pe 

calea progresului şi a realizărei idealului creşti

nesc în vieaţa individuală şi socială.

în adevăr creştinismul nu tinde ca normele 

vieţei sociale, cari ar corespunde idealului creş

tinesc, să fie stabilite şi introduse în vieaţă cu 

forţa, şi pentru acest scop creştinismul nicio

dată nu s’a adresat la puterea autorităţilor de 

stat, şi nu s’a apucat mai ales de armă; şi ase

menea măsuri, dacă şi-au avut loc, niciodată

*) «O soţiainom ideale». Rev. «Voprosâ filosofii i psihologhii» 
an. 1003; voi. 6 8  oag. 312.

*) «O vftaşem naceale obşcestvenoi nr a v» t venoati». Rdv. «Stra
nie»; an. 1900. voi. ni pag. 19*
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n’au fost spre progresarea creştinismului. Au 

rezultat din înţelegerea greşită a creştinismului 

şi au apărut în vieaţa istorică ca o modificare 

ridicolă a ideologiei creştineşti; însă creştinis

mul cere realizarea liberă a idealului creştinesc 

în vieaţa individuală, precum şi reforme sociale 

în mod treptat în conformitate cu acelaş ideal.

Astfel, puterea dreptului, ori de cine ar fi 

acest drept stabilit, atârnă de recunoaşterea 

liberă a acestui drept din partea individului, iar

aceasta va fi atunci, când dreptul va mărgini 

interesele individului în conformitate cu con

ştiinţa lui morală. Desigur, că dreptul, pornit 

din voinţa unei sau câtorva persoane, va co

respunde conştiinţei morale a legiuitorilor şi 

poate să fie în contrazicere cu conştiinţa majo- 

rităţei membrilor din comunitate; dela sine se 

înţelege că asemenea drept va putea exista ex

clusiv numai prin aplicarea forţei fizice, a cons- 

trângerei exterioare. Lupta şi crimele în astfel 

de societate vor fi într’o măsură uimitoare. Drep

tul va avea mai mare putere interioară atunci, 

când va corespunde voinţei tuturor membrilor 

societăţei.
I

Sigur că e foarte greu, dacă nu imposibil cr. 

tdesăvârşire, a ajunge la unirea şi înţelegerea tu- 

uror, fiindcă nu este la fel conştiinţa la toţi. 

Prin urmare datoria morală a societăţei este 

aceeaşi dezvoltare intelectuală şi morală pentru 

toţi membrii societăţei, astfel ca între ei să nu 

fie aşa mari deosebiri, până la extremităţi; acest 

scop trebuie să-l urmărească toate instituţiile 

sociale.

Fără îndoială că normele vieţei sociale, chiar 

astfel stabilite, pot să nu corespundă conştiinţei 

morale a persoanelor aparte, cari vor fi supe

rioare sau inferioare conştiinţei morale a masselor. 

Primii vor cere mărginirea intereselor individuale 

în mai mare măsură, decât vor fi mărginite de 

normele vieţei sociale, ultimii vor cere mai largă 

libertate pentru aceste interese egoiste. Cuge

tând în mod teoretic, călcătorii de lege sau cri

minalii ar trebui să fie numai Intre indivizii din 

ultima categorie; însă de fapt în istoria ome

nirei noi vedem nu mai puţini mucenici pentru 

idei înalte şi frumoase cari au contribuit la pro

gresarea morală a omenirei, decât criminali con

damnaţi. Dela sine se înţelege, că in cazurile 
acestea noi avem deaface cu o concepţie falsă 
despre problemele sale, atât din partea societă-
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ţei, cât şi din partea acelor persoane, cari după 

conştiinţa lor morală sunt superioare mediului In 

care vieţuesc.

Cei inferiori din punct de vedere moral, lăr

gind întinderea intereselor proprii, vor călca in

teresele esenţiale ale altora; datoria societăţei 

este, ca fiecare membru să fie îngrădit şi apă-

existente sunt numai apariţia conştiinţei morale

a majorităţei, iar uneori chiar a minorităţei, şi 

că idealul dezvoltărei şi a perfecţionărei vieţei 

atât individuale, cât şi sociale, este nelimitat 

din punct de vedere al moralei creştine.

Să luăm un simplu exemplu: societatea în

grădeşte prin legi dreptul de proprietate al in-
rat de voinţa rea a unor asemenea oameni.

Pe astfel de indivizi societatea e obligată să-i 

îndrepte, să-i dezvolte până la treapta conştiin

ţei morale a societăţei, ca normele vieţei sociale 

să aibă pentru ei puterea constrângerei morale 

şi să se împlinească de ei liber, cum şi de ma-

dividului în anumite condiţiuni : unii nu numai 

se folosesc de dreptul acesta în marginile legei, 

ci pe toate căile ilegale se silesc să-şi înmul

ţească proprietatea. Societatea e datoare a pune 

stavilă lăcomiei peste măsură şi a apăra intere

sele celorlalţi membri de asemenea persoane,

joritatea membrilor; în tot cazul, până atunci dornice de avuţie. însă alţii, a căror conştiinţă

societatea este obligată a lua toate măsurile po

sibile, ca ei cu interesele lor egoiste să nu treacă 

limitele intereselor individuale, stabilite de nor-* I

mele vieţei sociale.

morală este superioară, nu numai nu tind ca 

să-şi înmulţească averea, ci împart şi ce au In

tre cei, cari n’au; şi niciodată nici o lege n’a 

oprit ceva asemenea, considerând asemenea

Cu privire la cei superiori, cari restrâng in- fapte, ca rezultat al dezvoltărei morale superi-

teresele proprii în mai mare măsură decât le oare, şi ca normă superioară a raporturilor între

mărginesc legile, se pare că ei prin aceasta pe indivizi. Cu toate acestea propoveduirea acestei

nimeni nu pot să atingă, şi în cazul acesta co- ideologii şi cererea în public ca şi alţii să facă

munitatea nu numai n’are dreptul moral să măr- asemenea este oprită şi osândită, pe când

ginească libertatea lor, ci în numele idealului aceasta n’ar trebui să se înfimple în numele

creştinesc, n’are dreptul nici să le interzică lor idealului creştinesc, în numele perfecţionărei

a propovedui şi a convinge şi pe alţii, că toc

mai astfel trebuiesc mărginite interesele indivi-

morale a omenirei întregi.

Dezvoltarea şi răspândirea treptată a ideilor

duale. însă asemenea persoane n’au dreptul mo- morale superioare duce omenirea întreagă pe

ral a impune altora cu lorţa îndeplinirea cerin- calea progresului moral. Când asemenea idei

ţelor proprii, întrucât asemenea procedare ar pătrund în mase şi sunt îmbrăţişate de maiori-

apărea ca călcarea libertăţei morale şi a inte- tate ca norme libere ale vieţei sociale, atunci

reselor altora, şi societatea este obligată a în

grădi drepturile fiecărui individ de asemenea 

călcări. Cu toate acestea în asemenea cazuri noi 

vedem în vieaţa reală a fiecărei societăţi pro

cedări neînţelese.

Dintr’o parte, asemenea persoane, călcând 

principiile proprii, pun mâna pe arme şi vreau 

cu forţa brută să facă societatea mai morală, 

uitând că normele vieţei sociale pot fi stabilite 

pentru individ numai liber.

De altă parte, şi societatea, considerând nor

mele existente, ca ultimul cuvânt de organizaţie 

socială pe treapta dezvoltărei morale, nu numai 

nu apără aceste norme de orice călcare, ci in

terzice orice critică a lor, şi orice cereri cu pri

vire la schimbarea lor şi la introducerea în vieaţă

a altora superioare; şi pe cei, cari propovedu- 
esc şi cer ceva asemenea, îi condamnă la rând 
cu criminalii, uitând c& normele vieţei sociale

apar şi instituţiile sociale, cari ajută la dezvol

tarea morală şi a celorlalţi. Soloviev afirmă câ 

noile idei numai atunci pătrund în mase şi se 

primesc de majoritate, când se realizează prin 

forţa autorităţilor de stat. Socotim câ aceasta 

are însemnătatea numai pentru minoritate; în 

caz contrar, asemenea idei n’ar putea, nici n’ar 

trebui să mai devină legi. Purtătorii ideilor noi 

totdeauna sunt individualităţi separate, şi se răs

pândesc aceste idei dela început într'un cerc 

restrâns, în minoritate; dar câţi pătimesc pen

tru acele idei, cari pe urmă pătrunzând in mase 

şi realizându-se în vieaţă, se consideră ca treaptă 

superioară a dezvoltărei moralei.

Dinlpunct de vedere al creştinismului, aseme

nea cazuri n’ar trebui să se întâmple şi aseme
nea victime sunt adevăraţi mucenici pe altarul 
progresului moral al omenirei.

Cum vedem, rezolvirea problemei raporturilor
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de întreţinere, aprobă budgetul de cheltueli şi 

verifică îndeplinirea lor.

96. — Organul executiv al adunării parohiale 

în ce priveşte şcoalele, este consiliul parohial.

97. In sfera de datorii a consiliului parohial 

intră alegerea candidaţilor (şi a candidatelor), ia 

posturile de învăţători dintre persoanele apte în 

predare şi educarea copiilor şi devotate bisericii. 

Persoana aleasă de consiliu, cu consimţimântul 

parohului bisericei, este admisă a-şi îndeplini da

toriile sale. Aprobarea definitivă depinde de pu

terea bisericească respectivă: punerea în dispo 

□ibilitate a învăţătorilor se face de consiliul pa

rohial, cu aprobarea puterii bisericeşti respective.

98. Administrarea mai de aproape a şcoalelor 

se încredinţează consiliului şcolar.

99. Consiliul şcolar se compune din preot, 

reprezentanţi ai părinţilor copiilor care învaţă, 

în număr nu mai mare de o treime din com

punerea consiliului şcolar, din doi parohieni, aleşi 

de consiliul parohial, din epitrop, dacă este, şi 

învăţătorii şcoalei. Preşedintele consiliului şcolar 

se alege de consiliul parohial.

100. Şcoalele primare bisericeşti se întreţin

1) cu resurse bisericeşti şi parohiale, cu ajutoare 

dela stat, judeţ, oraşe şi alte instituţiuni obşteşti 

şi particulare, cu ofrande dela diferite persoane 

şi cu vărsăminte din alte izvoare. 2) cu fondu

rile generale, şcolare bisericeşti eparhiale. Cău

tarea de resurse generale eparhiale şi ordinea
%

chestiunei lor se stabileşte de adunarea epar

hială (Cler şi Mirei).

101. Pentru deschiderea şi întreţinerea şcoa

lelor primare bisericeşti parohiale, se pot uni, 

spre înlesnire, mai multe parohii vecine, formând 

osebite uniuni.

102. Adunarea parohială are dreptul să intro

ducă în şcoalele primare parohiale învăţătura 

meşteşugurilor, agricultura, pomicultura, albină- 

ritul, grădinăritul şi altele asemenea acestora.

103. In limitele resurselor şi după trebuinţă, 

în parohii se pot deschide şcoli profesionale pen

tru gospodăria sătească, meserii, lucru manual, 

şi altele, sau clase complimentare, pe lângă cele 

primare, pentru instrucţia generală şi specială a 

populaţiunii, asigurându-se însă predarea religiunii.

104. In scopul îndeplinirii datoriei de a lu

mina şi educa populaţia ortodoxă, parohia poate 
înfiinţa şi întreţinea frăţii pentru vestirea evan
gheliei, muzee, case populare de instrucţiune,

biblioteci, sale de lectură, şcoale complimentare 

şi clase, cursuri pentru adulţi şi maturi (catehe- 

tice, de cântări, de cultură generală, profesio

nale), grădini de copii şi orice altfel de institu

ţiuni de instrucţiune şi educaţiune.

105. Pe lângă fiecare biserică parohială, sub 

administraţia preotului, trebuie să fie o biblio- 

tecă bisericească, compusă nu numai din cărţi 

teologice trebuitoare clerului pentru aprofundarea 

în cunoştinţi teologice, ci şi din cărţi jfolositoare 

poporenilor şi anume religioso-morale şi istorico- 

bisericeşti. Această bibliotecă trebuie să se în- 

temeeze şi sâ se mărească cu resursele bisericii 

şi ofrandele enoriaşilor. In afară de scrieri bise

riceşti trebuie să fie o secţie şi cu cărţi ale au

torilor profani.

106. In parohiile rurale cu mai multe cătune 

trebuie să se Introducă aşa numitele biblioteci 

sburătoare. Bibliotecile sburătoare trebuie să fie 

alcătuite din foi, broşuri şi cărţi, care să răspundă 

la toate trebuinţele spirituale ale poporului. In 

fiecare bibliotecă pot fi dela 30—40 bucăţi cu 

conţinut deosebit şi atâtea biblioteci câte că

tune sunt în parohie. Membrii consiliului paro

hial, din cătunele respective, trebuie să îngri

jească de bibliotecă, să distribue cărţile, spre 

citire şi după un timp oarecare, t să le strângă 

şi să le dea satului învecinat. Făcând ocolul sa

telor, biblioteca se întoarce la preot care, schim

bând cărţile citite cu altele, va îndrepta iarăş 

biblioteca spre satele parohiei.

107. Instituţiuni culturale, enumerate în arti

colul precedent, sunt sub administraţia consiliului 

parohial. îngrijirea lor mai deaproape, consiliul

o poate încredinţa consiliului şcolar, precum şi 

la diferite persoane sau comitete. La această 

operă trebuie atrase într’o măsură mare, enori

aşele inteligente, în care scop ele trebuie să 

primească o pregătire specială. Numirea persoa

nelor şi a comitetelor amintite se face de adu-
I

narea parohială. Persoanele care servesc în şcoa

lele şi instituţiunile parohiale se pun indispo

nibilitate de adunarea parohială, cu aprobarea 

puterii bisericeşti respective.

Obs. Instituţiile, care au caracter confesional, 

lucrează sub conducerea şi răspunderea preotului, 

iară dacă sunt mai mulţi preoţi, sub cea a pa

rohului.
108. Afară de cazurile indicate în art. 92 şi

99, învăţătorii şi profesorii instituţiunilor cultu-
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rale bisericeşti se demit după hotărârea puterii 

bisericeşti respective.

CAP. X

Despre averea bisericeasca şi parohială
109. La averea Bisericii se înumără; a) clă

direa Bisericii cu tot ce-i aparţine, precum şi 

Bisericile filiale, casele de rugăciune şi capelele

b) tot ce se hărăzeşte în folosul bisericii, ce se 

aduce la Altarul Domnului ca: obiecte iudispen- 

sabile trebuinţelor bisericeşti; c) averea mişcă

toare şi nemişcătoare, donată pentru înfrumuse

ţarea bisericii, d) banii, ce intra în Biserică, din 

diferite resurse şi anume: venitul din vânzarea 

lumânărilor, venitul cutiilor, al discului, exce

dente dela veniturile anterioare, venituri de la 

proprietăţi nemişcătoare, venituri embaticare şt 

din vânzarea locurilor la cimitirele parohiale şi 

alte mici venituri, e) averea mişcătoare şi nemiş

cătoare şi capitalurile, socotite până la promul

garea prezentului, ca ale clerului; f) averea miş

cătoare şi nemişcătoare şi capitalurile donate 

sau testate bisericii «spre folosire», sau ca pro

prietate ale bisericii, chiar dacă ar fi cu menire 

specială pentru trebuinţele de binefacere şi lu

minare ale parohiei şi Întreţinerea clerului.

Obs. Veniturile bisericilor filiale, ale caselor 

de rugăciune şi ale capelelor, sunt rezervate pen

tru întreţinerea şi reparaţiunea acestora.

110. Averea Parohială se compune din orice 

avere mişcătoare şi nemişcătoare şi capitaluri 

afierosite pentru satisfacerea nevoilor religioso- 

culturale ale Parohiei. Aici intră: a) dările be

nevole, b) colecte cu cutiile, în cuprinsul Parohiei

c) dările benevole, pe listele de subscripţie; d) 

dările benevole, în natură dela poporeni; e) ve

nituri dela proprietăţile nemişcătoare ale Parohiei 

f) venituri embaticare şi dela arenzi şi g) dările
ţ

hotărâte de adunarea generală parohială.

111. Administrarea şi dispunerea de banii bi

sericii şi ai parohiei o are adunarea parohială

cu Consiliul parohial, conform prezentului statut, 

cu restricţ'ratiWe, m&\caXe \tv axtwMe

112. Averea nemişcătoare a Bisericii, p poate 

dobândi cu resursele bisericii, după hotărârea 

adunării parohiale, fără osebită aprobare, în li

mitele sumei, permisă de puterea Eparhială a

se cheltui. Vinderea averii nemişcătoare a bi
sericii, înstrăinarea ei, schimbul, amanetarea, aren
darea, pe termen mai mare de trei ani, precum

şi cedarea cu dreptul de a se construi, se face 

cu aprobarea puterii superioare bisericeşti.

Obs. Localurile bisericilor, ale caselor de rugă

ciuni şi ale capelelor nu se pot amaneta.

113. Sumele băneşti şi veniturile bisericii se 

cheltuesc după dispoziţiile art. 109 lit. e şi f a 

capitolului prezent, pentru întreţinerea clerului 

şi potrivit cu menirea specială. Celelalte se pot 

cheltui pentru trebuinţele, conservarea şi între

ţinerea bisericii şi pentru obiectele cultului di

vin şi în caz de absolută necesitate, la acordarea 

de ajutoare membrilor clerului. Aceste cheltueli 

se pot face, independent, de adunarea parohială, 

în limitele stabilite de adunarea Eparhială. Chel- 

tuelile care întrec aceste limite se fac cu apro

barea specială a puterii eparhiale pentru fiecare 

caz. Sumele băneşti ale bisericii se mai cheltuesc 

şi pentru trebuinţele generale bisericeşti şi ge

nerale eparhiale.

Obs. I Proporţia cheltuelilor din fondurile bise

ricii şi a fiecărei biserici, pentru trebuinţele ge

nerale bisericeşti şi generale Eparhiale, se fixează 

de adunarea Eparhială a clerului şi mirenilor.

Obs: II. Bisericile de casă (Paraclise), când 

primesc dela puterea Eparhială, registrele ma

tricole şi alte acte bisericeşti şi când, în ele, se 

efectuează servicii nu numai pentru persoanele 

casei, cărora aparţin şi instituţiunilor pe lângă 

care fiinţează, ci şi pentru particulari, sunt im

puse la contribuţiuni, pentru trebuinţele gene

rale bisericeşti şi generale Eparhiale, ca şi bi

sericile parohiale.

114. Averea parohială, sub toate formele, poate

fi obţinută, vândută, înstrăinată, schimbată, ama

netată, arendată şi cedată cu drept de construcţie 

după hotărârea adunării parohiale.

115. îndeplinirea hotărârilor adunărei parohiale 

In ce priveşte averea bisericii şi cea parohială, 

cade asupra consiliului parohial, care are grijă 

de lucrările curente şi căruia i se încredinţează 

deasemenea administrarea nemijlocită a averii

parohiale, representarea, îh numele parohiei, în 
toate Vm.pTey\H&T\\e, \Tvche\etea. de contracte, Va

numele parohiei, alegerea şi împuternicirea pro*

curiştilor atât în afaceri judecătoreşti, cât şi în 

toate celelalte chestiuni.

116. In caz de deslipire de o parohie oare
care, parohienii deslipiţi nu pot avea niciun drept
la averea parohiei de care s’au despărţit.

117. In cazul când o parohie independenţi ia-



STATUTUL PENTRU ADMINISTRAREA AVERILOR BISERICI! RUSEŞTI

cetează de a fi parohie, toată averea parohială 

trece în stăpânirea parohiei la care s’a alipit 

parohia desfiinţată.

118. Gospodăria Bisericei şi cea Parohială se 

inspectează de Protoereu.

119. Consiliul Parohial face inventare de toată 

averea mişcătoare şi nemişcătoare şi capitalurile 

Bisericei şi Parohiei; aceste inventare se .Jac în 

două exemplare, dintre care unul se păstrează 

între actele Consiliului Parohial, iar altul se dă 

administraţiei Eparhiale.

120. Adunarea Parohială dă socoteală puterii 

Eparhiale, spre ştiinţa şi în ordinea stabilită, 

despre cheltuiala averii şi capitalurilor paro

hiale.

121. Bugetul anual de venituri şi cheltueli al 

Parohiei din averea Bisericei, se alcătueşte de 

Consiliul Parohial şi se aprobă de adunarea Pa

rohială, dacă nu iese din sfera sumelor stabilite 

de puterea Eparhială. In caz contrar, se aprobă 

de puterea Eparhială.

Obs. Modul alcătuirii bugetului se indică de 

puterea Eparhială. .

122. Adunarea Parohială, prin Consiliul Pa- 

rohial, poate mijloci la puterea Eparhială, pen

tru alocarea părţii libere, din sumele Bisericei, 

sau de economii, la trebuinţele instituţiunilor

Parohiale.

123. Parohia singură determină ordinea şi 

norma dărilor băneşti, ori în natură (art. 57), 

cu dreptul, pentru osebiţi enoriaşi de a schimba 

darea din urmă în alta, cu aprobarea Consiliu

lui Parohial.
(

124. Strângerea dărilor, în natură, se face cu 

aceeaş rânduială, ca şi cea bănească.

125. Orcine nu doreşte a face plata stabilită 

în natură, poate achita mai dinainte suma de

terminată. In acest scop, adunarea Parohială, la 

stabilirea dării în bani, li stabileşte şi echiva

lentul în natură, potrivit cu preţurile existente 

în localitate.

126. Adunarea Parohială are drept a influenţa 

pe poporănii, care nu-şi plătesc dările parohiale 

cu admonestarea şi luarea dreptului de a par

ticipa la adunările Parohiale.

127. Normele pentru purtarea scriptelor ţi so

cotelilor, In ce priveşte încasarea dărilor, «e al- 

câtuesc de puterea Eparhială.
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CAP. XI

Despre Bisericile Catedrale
128. In fiecare oraş Eparhial, una dintre bi

serici se intitulează biserica Catedrală a Arhie

reului Eparhial, local. In fiecare oraş, una dintre 

biserici se numeşte Catedrala judeţeană.

129. Bisericile Catedrale pot avea enorie şi, 

în asemnea caz, întreţinerea bisericii şi a Cie

rului se face cu fondurile Parohiei; în caz de 

insuficienţă, participă la găsirea mijloacelor pen

tru întreţinerea bisericii Catedrale adunarea E- 

parhială.

130. Bisericile catredrale, care nu au enorii, 

se întreţin din fondurile generale Eparhiale, dacă 

nu există alte mijloace de întreţinere.

131. Dacă o biserică Parohială, cu consim- 

ţimântui Parohiei, încheierea adunării Eparhiale şi 

încuviinţarea Arhiereului Eparhial, devine Bise

rică catedrală, atunci adunarea Parohială urmează 

să stabilească cota parte cu care Eparhia par

ticipă la cheltuielile Catedralei.

132. Biserica Catedrală, cu Parohie, îşi admi

nistrează afacerile, prin adunarea Parohială şi 

Consiliul Parohial, după rânduiala comună.

133. Catedralele fără enorie se administrează 

de Consiliul Catedralei, compus din superior 

(Paroh), ceilalţi ^membri ai Cierului, Epitropul 

Catedralei şi membri aleşi sub conducerea şi 

supravegherea Arhiereului Eparhial.

134. Membrii aleşi ai Consiliului Cate'dralei 

se aleg de adunarea Eparhială. '

135. Numărul membrilor aleşi ai Consiliului 

Catedralei se fixează de puterea Eparhială.

136. Gospodăria Bisericilor Catedrale, fără 

enorie, o conduce Consiliul Catedralei şi doi

1 .nputerniciţi, aleşi pentru evidenţiarea iunară * 

sumelor Catedralei.'

137. In celelalte privinţe, Consiliul Catedralei 

urmează normele Consiliilor Parohiale.

138. Controlul sumelor bisericilor Catedrale, 

fără eronie, trebue să se facă lunar, în prezenţa 

a doi împuterniciţi aleşi de aceiaş adunare a 

reprezentanţilor Parohiilor oraşului, care adu

nare, alege şi pe epitropul Catedralei, partici

pând şi Clerul ei.

139. Averea Bisericilor Catedrale se revizu

ieşte de puterea Eparhială cel puţin odată în 

trei ani. Toate cheltuelile Catedralei ae fac, după 

bugetul aprobat de Arhiereul Eparhial.
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140. Epitropul Bisericii Catedralei prezintă 

socoteala anuală, nemijlocit, Arhiereului Epar

hial despre cheltuielile sumelor băneşti ale Ca

tedralei.

CAP. XII

Despre Bisericile Cimitirilor şi despre cimitire
141. Locurile pentru înmormântarea creştini

lor ortodocşi sau cimitirele cad sub adminis

traţia Bisericii şi îngrijirea ei.

A. Cimitirele orăşăneşti

142. Bisericile cimitirelor cu Parohie, dease- 

menea bisericile cimitirelor şi cimitirele anexate 

la o biserică Parohială, se administrează de Con

siliile Parohiale.

143. Dacă astfel de cimitire deservesc popu

laţia câtorva parohii sau oraşul întreg, atunci 

în administraţia lor participă, la un loc cu Con

siliul Parohial, câte un reprezentant de fiecare 

Parohie deservită, ales de Consiliile Parohiale

respective.

Obs. In capitale şi în deobşte în acele oraşe 

unde sunt multe Parohii, în administraţia cimi- 

tiriloj în locul reprezentanţilor dela Parohii, 

participă reprezentanţi din partea Protoieriei sub 

jurisdicţia căreia cade cimitirul, în numărul de

terminat de Consiliul Eparhial şi în plus doi 

reprezentanţi ai Comunei.

144. Cimitirele cu biserici fără popor, însă 

cu cler deosebit, care deservesc populaţia ora

şelor se administrează de Consiliile de cimitire,
*

sub prezidenţa superiorului bisericii locale, 

din care face parte Clerul şi Epitropul, doi re

prezentanţi ai frăţiei locale, dacă există pe lângă 

cimitir, şi doi repsezentanţi ai Protoierieicăreia 

aparţine cimitirul.

Obs. In Moscva şi alte oraşe, unde o parte 

din veniturile cimitirelor merge în folosul cu- 

ratelei pentru săracii cinului spiritual, în Consiliile 

administrative ale cimitirului, intră doi repre

zentanţi ai numitei curatele aleşi de ea.~~

145. Pe lângă cimitirele orăşăneşti, se pot în

fiinţa osebite frăţii şi Epitropii cu scopul de a 

contribui la bună starea şi îngrijirea cimitirelor.

146. Cimitirele de pe lângă instituţiuni, care 

îşi au bisericile lor, se administrează după nor

mele bisericilor de casă.

Obs. Această regulă nu se întinde asupra bi

sericilor şi cimitirelor mănăstireşti.

147. Deschiderea cimitirelor ortodoxe şi con

struirea de biserici şi capele, în ele, se face 

numai cu aprobarea puterii Eparhiale locale, 

care deasemenea poate, din parte-i, să deschidă 

cimitire ortodoxe şi să construiască, ,în ele, bi

serici şi capele.

148. Instituţiunile care deschid cimitire le pre

dau în administraţia bisericii şi în cazul când con- 

struesc biserici şi voesc să aibă şi cler, sunt 

obligate să-l asigure cu locuinţă şi spese anuale, 

până ce clerul va fi asigurat cu venituri dela 

cimitir, capitaluri, arenzi şi venituri embaticare.

149. Cimitirele nouă, chiar la înfiinţare, ca şi 

locurile disponibile dela cimitirele vechi, se îm

part în secţii (tăblii). Cimitirele trebuesc între

ţinute în ordinea necesară.

150. Parohiile, Consiliile cimitirelor şi insti

tuţiunile, care întreţin cimitirele, au dreptul să 

stabilească preţul locurilor de înmormântare şi 

să destineze pentru săraci locuri gratuite.

B.' Cimitirele săteşti

151. In fiecare parohie ortodoxă rurală se

află un cimitir pentru îngroparea repauzaţilor.

Obs. I. In caz de trebuinţă, pot fi într’o pa

rohie nu unul, ci două şi mai multe cimitire.

Obs. II. Ctitorii şi membrii clerului au drep

tul a fi înmormântaţi lângă biserică, cu consim- 

ţimântul consiliului Parohial.

152. Locul cimitirului se procură de parohie.

153. Cimitirele nouă se înfiinţează cu obser

varea tuturor condiţiunilor stabilite de serviciul 

sanitar şi regulele sanitare.

154. Paşterea vitelor în cimitire este oprită 

şi ele trebuie să fie închise aşa, ca să nu intre 

vitele.

155. Privegherea ca cimitirele săteşti să fie 

curate şi cuviincios păstrate, conform cu dato

ria creştină celor de o credinţă adormiţi, o are 

Parohul şi Consiliul Parohial.

156. Pentru locurile de înmormântare, în ci

mitire, se poate lua, în folosul bisericei, plata 

stabilită de adunarea parohială.

CAP. XIII 

Despre Uniunea Parohiilor
157. Spre mai mare izbândă în ajungerea sco

purilor religioso-morale şi bisericeşti obşteşti, 

Parohiile Eparhiei se pot întruni în Uniuni.

158. Membrii Uniunilor pot fi Parohiile, So
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cietăţile Ortodoxe creştine, Societăţile de tem-

peranţă, Frăţiile, precum şi administraţia şi 

clericii bisericilor de casă.

159. Uniunile Parohiilor pot dobândi şi în

străina averea mişcătoare şi nemişcătoare, a o 

amaneta, a contracta şi da împrumuturi şi a 

forma capitaluri.

160. Afacerile Uniunilor se administrează: de 

adunarea generală ca organ dispozitiv şi de Con

siliul Uniunei ca organ executiv.

161. Arhiereul Eparhial local este Preşedinte 

de onoare al Uniunei Parohiilor, iar Arhiereii 

Vicari Locali sunt membri de onoare ai Uniunei.

162. Adunarea generală se compune din su

periorii Parohiilor şi ai bisericilor de casă şi 

din reprezentanţi, aleşi pe un an de adunările 

Parohiale şi alte instituţiuni ce compun Uniunea.

163. Preşedintele de onoare şi membrii de 

onoare ai Uniunei iau parte la adunările gene

rale personal pentru sine iar ceilalţi membri, ca 

reprezentanţi ai instituţiunilor care i-au ales.

164. Adunarea generală a Uniunii alege din 

sânul său pe Preşedinte, care prezidează în 

lipsa Preşedintelui de onoare sau în prezenţa 

lui, după însărcinare.

165. Fiecare membru al Uniunii trebue să 

fie înştiinţat cel puţin cu o săptămână înainte 

despre ziua, ceasul şi locul adunărei generale, pre

cum şi despre chestiunile ce urmează a fi dis

cutate.

166. Adunarea generală să convoacă de Con

siliul Uniunii sau din proprie iniţiativă, sau după 

cererea unuia sau mai multor Consilii Parohiale, 

sau după propunerea Arhiereului Eparhial.

167. Adunarea generală e legal constituită 

dacă participă cel puţin ’/, dintre membriii ei. 

Dacă în ziua fixată pentru adunarea generală 

vor fi mai puţin de 73 dintre membrii reprezen

tanţi, adunarea se amână pe a doua zi şi se 

consideră legal constituită cu orice număr de 

membri, lucru despre care se va aminti în con

vocare. Hotărîrile adunării se consideră valabile, 

independent de numărul celor prezenţi la adu

nare, însă numai în chestiuni pentru a căror ho- 

tărîre a fost convocată adunarea.

168. Adunarea generală în afară de exami

narea chestiunilor referitoare la afaceri religioso-

morale şi generale bisericeşti determină: a) cu 
cât ia parte fiecare membru al Uniunii la 
cheltuielile ei; b) ordinea de acţiune a Consi

liului Uniunii; c) aprobarea bugetului anual de 

venit> : şi cheltuielile Uniunii; d) aprobarea 

socoi .;or anuale ale Uniunii; e) determinarea 

condiţiunilor de intrare în Uniune a membrilor
#

noi; f) dobândirea în numele Uniunii, înstră:na- 

rea şi darea cu împrumut a averii mişcătoare 

şi nemişcătoare a Uniunii; g) aprobă Consiliu

lui plata datoriilor şi primirea lor dela datornicii
%

Uniunii; h) determinarea condiţiunilor de retra

gere din Uniune a diferiţilor membri; i) în caz 

de totală lichidare a Uniunii hotărăşte mai de

parte întrebuinţarea averii Uniunii.

Obs. Preşedintele de onoare şi membrii de 

onoare nu sunt supuşi dispoziţiunilor din pre

zentul articol.

169. Adunarea generală alege din sânul e: 

Comisia pentru pregătirea referatelor către adu

nare, Comisia de control pentru conturile Con

siliului şi revizia instituţiunilor administrate de 

Consiliu.

170. Consiliul conduce toate afacerile Uniunii 

afară de cele rezervate adunării generale. In 

special el se ocupă cu: a) afacerile curente şi 

corespondenţa cu membrii, persoanele lătural

nice şi instituţiunile; b) primirea declaraţiilor 

despre dorinţa de a fi membri ai Uniunii şi de

terminarea numărului de reprezentanţi ai Paro

hiilor în Uniune; c) convocarea adunărilor Un. :- 

nii în sesiune ordinară şi, în caz de trebuinţă, 

şi extraordinară; e) discutarea prealabilă a ches

tiunilor ce urmează a fi supuse adunării gene

rale ; e) alcătuirea bugetului [şi a gestiunii anuale 

a Uniunii şi darea de seamă Jperiodică despre 

activitatea tuturor Parohiilor Uniunei ; f) alege

rea Prezidentelui Uniunii, a viceprezidintu'ai. 

casierului şi secretarului ; g) discutarea şi rezol

varea propunerilor despre desvoltarea activităţii 

Uniunii conform prezentului statut, prelucrarea 

planului de activitate şi alcătuirea dispoziţiuni

lor ; h) rezolvarea propunerilor relative la chel

tuieli peste buget, vânzarea imobilelor în sumă 

dela 100 la 500 ruble, încheierea a orice fel de 

contracte, corespondenţa Uniunii cu puterea de 

Stat sau bisericească şi altele asemenea.

173. Consiliul Uniunii duce corespondenţa în 

numele ei.
t

174. Uniunea Parohiilor îşi are sigilul pro

priu.

175. Uniunea face anual darea- de-seamă Ar-
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hiereului Eparhial despre activitatea parohiilor Vicariatului); b) din membrii aleşi la adunările

componente ale Uniunii. protopopeşti pentru adunările Eparhiale; c) din

176. Arhiereul Eparhial, dacă va observa că repiezentanţi ai Parohiilor (în număr egal clerici

Uniunea se abate dela scopul ei, îi atrage Con

siliului atenţia ; dacă Consiliul continuă a lucra 

în aceeaş direcţie, atunci convoacă adunarea 

generală şi pune chestiunile în deliberarea e i;

şi mireni) aleşi de adunările Parohiale.

2. Adunările judeţene se convoacă, sau după 

propunerea Arhiereului Eparhial, sau după ce

rerea unui cerc protopopesc al judeţului. Orga-

dadâ adunarea generală va primi dispoziţiunile nizarea adunărilor se încredinţează de Arhiereul

cu care Arhiereul Eparhial nu se împacă, apoi Eparhial Vicarului, sau superiorului Catedralei

el are drept să oprească aducerea lor la înde- judeţului, sau unuia dintre Protoereii judeţului,

plinire şi afacerea trece la examinarea puterii 

superioare bistriceşi, iar Arhiereul dispune de 

urgenţă în consecinţă.

însă superiorul catedralei judeţului obligator este 

membru al adunării. Prezident al adunărei este 

Episcopul Vicar, dacă îşi are reşedinţa în oraşul

sunt un exemplu. După hotărîrea adunării f?e-

177. Dispoziţiunile despre Uniunea Parohiilor judeţului sau dacă i s’a încredinţat preşedinţia

de Arhiereul Eparhial, ori unul dintre membrii 

adunării cu treaptă preoţească, ales de adunare.

Obs. I. Adunările judeţene se convoacă îna

intea celor Eparhiale.

2. In cazuri speciale, când afacerile biseri

ceşti locale reclamă o grabnică dezlegare, supe

riorul Catedralei judeţului, cu binecuvântarea

Arhiereului Eparhial, sau a Vicarului, convoacă 

adunarea în sesiune extraordinară. Astfel de 

adunări se compun din tot Clerul hirotonit al 

judeţului şi din mireni, membri ai Consiliilor 

Parohiale, aleşi de acestea, îri număr îndoit faţă 

de cler. Despre convocarea adunării judeţene 

extraordinare şi despre hotărîrile luate, Prezi

dentul raportează Arhiereului Eparhial.

3. In anunţul despre convocarea adunării tre

buie să se arate chestiunile ce urmează a fi dis

cutate.

4. Adunarea judeţeană are în competinţăa)

un cerc determinat din afacerile Eparhiale, după prealabila discutare a chestiunilor ce vor fi rezol-

chibzuinţa Arhiereului ocârmuitor. ' vate în adunarea Eparhială; b) în general ches-

4. Episcopii Vicari se numesc de Sf. Sinod, tiunile relative la viaţa religioasă a Parohiilor

nerale a Uniunii, în statutul Uniunii se pot in

troduce cu aprobarea puterei Eparhiale com

pletări şi schimbări.

Despre Episcopi ; Vicari (2/15 Aprilie 1918)
1. Eparhiile actuale sunt supuse micşorării în 

graniţă. Vicariatele existente, unde posibilitatea 

îngăduie, se transformă treptat în Eparhii inde

pendente.

2. In administrarea Vicarilor existenţi se dau 

părţi din Eparhii în care ei sub conducerea 

generală a Arhiereului Eparhial, ocârmuesc cu 

dreptul de Episcopi independenţi, după normele 

stabilite de St. Sinod. Arhiereul Eparhial poate 

da Vicarului, în afară de aceasta şi alte însăr

cinări în cuprinsul Eparhiei.

3. In Eparhiile capitalelor şi în alte Eparhii, 

potrivit cu nevoile locale, se poate da Vicarilor

după mijlocirea Arhiereului ocârmuitor. orăşăneşti ale judeţului şi cercului şi în special

5. Episcopii Vicari îşi primesc întreţinerea din măsuri pentru instrucţia religioso-morală, lupta

fondurile locale, în proporţia stabilită de Sf. 

Sinod.

cu sectele, predica şi altele: c) alegerea perso

nalului instituţiunilor bisericeşti ale judeţului;

6. Vicarii îşi au reşedinţa în oraşul al cărui d) alegerea din sânul adunării judeţene, a îm-

nume îl poartă catedra şi, unde posibil sunt şi puternicinlor pentru adunarea Eparhială — câte

superiori de mănăstiri.

Despre adunările judeţene. (Uiezdnie)
2/15 Aprilie 1918

1. Unde se va găsi necesar şi posibil, se con

voacă adunări judeţene şi cercuale (câteva ju

deţe ale Vicariatului) compuse: a) din membrii 

Consiliilor Protopopeşti ale Judeţului (judeţele

un cleric şi un mirean de fiecare cerc proto

popesc, dacă acest sistem de alegere va fi pri

mit de Eparhie.

5. Hotărîrile adunării judeţene, prin prezi

dent, se înaintează Arhiereului Eparhial, Vica

rului sau adunării Eparhiale, conform cazului.

Tradus de

leon, C. NAZAR1E.
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Quid legea sine moribus?
Horatius

Cu drept cuvânt, pus pe gânduri de nespusa 

impuiare a cârciumilor dela noi, părintele Geor- 

gescu din Ialomiţa se întreabă: «Pentru ce oare 

şi la noi nu se face o mişcare a tuturor oame

nilor de bine în sensul desfiinţării cârciumilor, 

al acelor focare de mizerie şi răutate ? —De ce 

nu luăm şi noi exemple dela alte popoare» ?

Şi deznădăjduit de ceeace vede la noi, — Pă

rintele Georgescu ne dă următoareie exemple: 

«Astfel, în America este cu desăvârşire oprită 

băutura îh afară de reţete medicale. — Statul 

singur are drept să fabrice băuturi, pe care le 

vinde în sticle pecetluite ca la farmacie. — De 

cârciumi, nici pomeneală în aceste ţări, şi cu 

siguranţă, nici beţivi».

Ei bine, din nefericire, lucrurile nu prea stau 

aşa. — In Statele-Unite de exemplu, unde, în- 

tr’adevăr, de curând este cu desăvârşire oprită 

orice băutură alcoolică, — se şi vorbeşte de o 

reîntoarcere a comerţului liber de băuturi spir

toase. — In orice caz, fapt sigur este că în 

deobşte acolo populaţia se smunceşte şi se luptă

ca să arunce din gură căluşul ce îi este asvârlit ademenitoare.

guvernanţii de acolo ar fi dispuşi ca foarte 

curând să revie la libertatea comerţului.

Cât despre laudele aduse Suediei şi Norvegiei, 

unde, în urma monopolului, nu ar mai fi «nici 

pomeneală de cârciumi şi de beţivi», lucrurile 

stau cu totul într’altfel. — Mai întâi, se cuvine 

să se ştie că în monopol ni; i o nădejde nu trebue 

să s:_ pue atunci când se urmăreşte stăvilirea 

beţiei. Monopolul poate foarte mult atunci când 

este vorba să se umple lăzile visteriei. — De aceea, 

cu drept cuvânt se observă că sistemul mono

polului, nu numai că nu împuţinează obiceiurile 

netrebnice, ci încă le şi îmboldeşte şi sporeşte. 

— Aşa, de pildă, cine nu ştie că la noi mono

polul tutunului nu a făcut altceva decât să spo

rească enorm veniturile Statului, şi să întinzi 

până în cele mai ascunse unghere ale ţării ne

trebnicul obicei al fumatului, care, până a nu se 

aşeza monopolul, era cu desăvârşire necunoscut 

în foarte multe părţi? Căci, neîndoios este că 

obiceiul fumatului s’a lâţit şi din pricină câ Statul 

monopolizator, şi deci Statul foarte interesat, 

fabrică pacheţele, cutii de tutun şi ţigări cât mai 

poleite, mai drăgălaşe, mai atrăgătoare şi mai

de stăpânire. — Şi se pare că biruinţa populaţiei 

nu ar fi prea departe. — Cel puţin, ziarele ne

dau mereu de ştire că foarte mulţi din locuitorii 

Statelor-Unite, care se află nu prea departe de 

Mexic, trec adeseori graniţa, străbătând cu trenul 

sau cu automobilul distanţe destul de mari, numai

ş tot astfel va f i

şi cu monopolul alcoolului, atunci când şi la noi 

Statul, spre a-şi spori veniturile, se va trudi, 

— nu să stăvilească vânzarea băuturilor spirtoase, 

ci dimpotrivă să Ie desfacă în sticle şi în sti

cluţe cât mai apropiate de cochetele flacoane de 

parfumuri.

«De altfel — spunea în 1912 marele economist 

francez Gide — chestiunea monopolului alcoolului

are un mare interes din punctul de vedere fiscal, 
păşitor comerţ cu alcool, foarte multe din satele oarece el aduce Statului in Rusia enorma sumă

pentru a putea consuma băuturi alcoolice. ş
drept urmare, se observă un lucru foarte curios, 

şi anume că subt încurajarea acestui mereu pro-

dela graniţa de miază-noapte a Mexicului, mai 

nainte foarte sărăcăcioase, — astăzi s’au împu-
de un miliard şi 862 milioane franci. Monopolul 

însă n’are nici o valoare ca mijloc de luptă contra

oraşe Dar nu e numai atât. Căci chiar
ternicit şi au luat înfăţişarea unor adevărate alcoolismului, — Ar trebui să fim mult de tot

naivi pentru a ne închipui că Statul filantrop s’ar 

trece cu firea ca să sleiască isvorul din care se 

adapă Statul fiscal».

în cuprinsul Statelor-Unite foarte mulţi oameni 

şi-au instalat în case adevărate laboratorii, unde 

fără nici o alegere şi spre cea mai mare pagubă 

a sănătăţei se extrage alcoolul din materiile toate, 

câte sunt în stare să le stâmpere setea de otravă.

Dar în Suedia mi se poate spune mai

Eisunt şi societăţile filantropice antialcoolice 

bine, aceste vestite societăţi, inaugurate în Got-
Ei bine, din această pricină şi poate şi din hemburg, oraş în Suedia, în anul 1865, au ca

motive de ordin electoral, — se şi vorbeşte că ţintă ne spune acelaş economist, — «dacă nu
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să desgusteze pe consumator, cel puţin să nu’l
i

atragă. — In acest scop, localurile, unde se desfac 

băuturile spirtoase trebuie să fie cât se poate de 

austere şi de neconfortabile, şi chiar să nu ofere 

nici scaune clienţilor pentru a se aşeza. — Dar

— încheie Gide — deşi multă vreme s’au spus 

minuni despre aceste societăţi, şi s’a şi vestit 

că prin ele s’a eliminat cu totul alcoolismul din 

ţările scandinave, — s’a constatat că aceste debite 

umanitare au ajuns să semene mult cu cele vechi 

şi că societăţile, care le conduc, nu dispreţuesc 

profitul, iar oraşele, care şi-au rezervat o parte 

din beneficii, le îmboldesc să vânză cât mai 

mult».

Este din cale afară de întristător tabloul, nu-i 

aşa ? — Şi totuşi încă şi mai rău stau lucrurile 

în mult civilizata Franţă, unde după cum ne 

arată Gide: «puterea electorală a cârciumilor şi 

distilatorilor de băuturi spirtoase (erau 500.000 

cârciumari şi un milion de distilatori), — a făcut 

să cadă toate proectele de lege propuse în 

Cameră doar pentru limitarea numărului de 

cârciumi». Aşa se explică pentru ce, după ară

tarea aceluiaşi economist, — în Franţa consumaţia 

alcoolului, care în 1850 nu se ridica decât la un 

litru şi 46 alcool pur de fiecare cap, ajunsese 

la 1898 la patru litri şi 70 alcool pur de fiecare 

cap. — »Şi cu atât mai înspăimântătoare ne apare 

această cifră — ne spune Gide — dacă ne gândim, 

mai întâi că fiecare litru de alcool pur are tăria 

cel puţin a 2-3 litri de rachiu, şi în al doilea 

rând, că, scăzând pe femei, pe copii şi pe cei 

care nu beau, trebuie să înmulţim cu 4 sau cu 

5 cele 400 de păhăruţe de rachiu, pentru a afla 

adevărata cantitate de rachiu, pe care o înghit 

anual obişnuiţii consumatori de alcool».

Şi totuşi, încheie Gide, există un prilej de nă

dejde:— el stă în aşa numitele societăţi de tem- 

peranţd, care «dintre toate mijloacele de luptă 

împotriva alcoolului s’au arătat a fi cele mai 

eficace. — In Anglia, în ţările scandinave şi în 

Stateie-Unite aceste societăţi au scăpat într’adevăr 

de alcoolism o mare fracţiune, şi încă într’una 

crescândă, a populaţiei».

Un lucru însă este mai ales vrednic de luat

în seamă în toată constatarea lui Gide, şi anume

că: «Acţiunea acestor societăţi nu este însă

mai eficace, decât acolo unde ele găsesc un pu
ternic punct de reasăm pe terenul moral fi re
ligios ».

înţelegeţi? — Nici unei stricăciuni nu i se
- v

poate ţine piept decât acolo unde în ' sufletul 

oamenilor si-a făcut cuib frica de Dumnezeu. Căci»

fapt neîndoios este că această mântuitoare frică 

de Dumnezeu este începutul, nu numai al înţe- 

ţelepciunei, dar încă şi al oricărei întremări morale

şi economice.

«Aş vrea să văd — scrie cugetătorul La Bruyâre

— că un om cumpătat, înfrânat, curat la suflet 

şi drept, susţine că nu este Dumnezeu: el ar 

vorbi cel puţin tără niciun interes. — Dar acest

om nu se găseşte».

Şi eu mă încumet să spun: Dovediţi-mi că 

se poate ca un drept-credincios, care nu este 

căzut în vreo manie religioasă, — să nu lucreze 

cu spor şi cu bunăvoinţă, să nu fie un minunat 

soţ şi tată, un folositor cetăţean şi un vrednic 

mădular al societăţii. — Căci eu sunt încredinţat 

că omul acesta, oricât l-ai căuta, nu l-ai putea 

găsi pe toată întinderea pământului. — In orice 

caz, neîndoios este că fapte nenumărate ne silesc 

să recunoaştem, că oridecâteori Biserica este în 

chip serios chemată într’ajutor, nu se poate să 

nu se vadă culcate la pământ toate relele, de 

care în plin mers al democraţiei civilizatoare sunt 

din ce în ce mai mult ciuruite şi dărăpănate su

fletele şi trupurile oamenilor. — Aşa de pildă, 

iată, după marea publicaţie franceză, La Revue, 

cât de spornic în minunate rezultate era înainte 

de război ajutorul Bisericii şi în lupta contra 

alcoolului:

«Ocean City este — ne spune marea Revistă

— o staţiune de băi de mare la oceanul Atlantic.

— Aci se adună în sezonul băilor o mulţime de 

oameni din Philadelfia, Baltimore şi Washington.

— Ei bine, acest oraş de distracţiii, care în 

timpul sezonului numără până la 35.000 locuitori, 

ajunsese în culmea corupţiunei. — Un evanghelist, 

pastorul Weber, auzind de aceasta, veni în lo

calitate şi, în timp de numai trei săptămâni, predică 

cu atâta putere de convingere împotriva stri

căciunii, în cât toată populaţiunea de acolo, în 
frunte cu primarul, făcu mărturisiri de căinţă şi 
se întoarse către Dumnezeu. — Iată, deci, un 
oraş de plăceri transformat într’un loc de ab
stinenţă şi înfrânge, iar după predicarea evan
ghelistului, în loc de rugăciune: — deja cinci 
biserici înfloritoare îndeamnă lumea la evlavie.
— Redeşteptarea religioasă a izbutit să stâr
pească cu desăvârşire vânzarea băuturilor spir
toase».
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De aceea, cred că, nu tn legi şi nici In jan

darmi, trebuie să ne punem nădejdea» atunci, 

când voim să ţinem piept întinderii beţiei. — Şi 

de acest lucru cred că trebuie să se ţină seamă 

cu atât mai mult astăzi, când, mulţumită reformei 

electorale, puterea politică este şi la noi aproape 

întreagă încăpută în mâna celor care nu se prea 

dau Îndărăt dela băutură. — De aceea, cred că 

urmând exemplul Bunilor Templieri şi al Crucii- 

Albastre elveţiene, — ceice vor să stăvilească 

beţia, — numai în ajutorul Bisericei îşi pot găsi 

sprijinul cel mai puternic. — Căci eu însumi 

cunosc destui oameni, care deşi foarte pătimaşi 

băutori, — se stăpânesc dela orice băutură al

coolică pe tot timpul pentru care în faţa lui 
Dumnezeu s’au legat să nu bea.

In orice caz, nu legile pot face ca iarbă deasă 

să crească pe potecile care duc în spre cârciumi.

— Căci ce pot face legile neputincioase fără 

moravuri curate? se întreabă, cu dreptate, Horatius.

— (Quid leges sine moribus ?) Şi cine nu ştie

că adevăr grăeşte Tacit atunci, când ne strigi: 

Legile cele mai numeroase sunt în cele mai 

stricate ţări?

De aceea, mi se pare că nu greşesc daci 

afirm, că şi beţia, ca şi atâtea rele, s’ar stârpi 

numai atunci când, împuternicindu-se din nou 

Sfânta învăţătură a Evangheliei, cu ale ei mân

tuitoare zece porunci, — s’ar .putea face ca lo

caşurile sfinte să ajungă neîncăpătoare pentru 

cei setoşi, să se îngrămădească într’însele. — 

Vreau adică să spun că până la un punct şi 

leacul beţiei, caşi atâtea alte leacuri, stă nu în 

mână stăpânirei, ci în puterea Bisericei şi a 

slujitorilor ei.

Căci are toată dreptatea Brunettere când spune, 

că creştinismul este un instrument de progres, 

şi încă cel mai eficace, pentru cuvântul că noţiunea 

progresului social nu poate fi separată de noţiunea

progresului moral.
M. MIHĂ1LEANU

Profesor, Piteşti

JUDECATA BISERICEASCĂ LA PRIMII CREŞTINI

I

Judecata bisericească după învăţătura Domnului 
şi a Apostolilor, expusă în Noul Testament.
Ce indicaţiuni se găsesc în învăţătura Mântuitorului cu pri

vire la dreptul bisericii de a-si face judecata ea însăşi? Urmele 
de judecată arătate de Iisus. Persoanele, cari au dreptul să facă 
această judecată. Consideraţiuni generale despre obiectele ju
decăţei bisericeşti, întemeiate pe învăţătura evangelică. Sentin
ţele judecătoreşti ale Apostolului Petru şi Pavel. Însemnătatea 
lor. Învăţătura Apostolului Petru despre judecata bisericească. 
Temeiurile pe cari se pot presupune şi alte hotărâri ale Apo
stolilor asupra judecăţei bisericeşti, atară de cele păstrate în 
epistolele Sf. Apostol Pavel. judecata bisericească după „Pra
vilele ApostoIilor“. Consideraţiuni generale şi concluziuni asupra 
judecăţei bisericeşti după învăţătura Apostolilor.

Biserica creştină, ca o adunare de credincioşi 

cu totul deosebită de ceilalţi credincioşi ai lumii 

păgâne, a avut nevoie, chiar dela primele ei în

ceputuri, de întemeierea instituţiei împărţitoare 

de dreptate între dânşii la felurite cazuri de ne

înţelegere. Ea era silită să-şi aibă tot aparatul 

de existenţă, care să ferească pe membrii săi 

de atingere cu membrii adunărilor păgâne. Prin 

urmare şi judecarea diferitelor chestiuni tre

buia să se facă în însuşi sânul bisericii. Fără 

îndoială, că această judecată, la început, se pre

zenta în formele cele mai simple. Judecata bi

sericească pune persoanele, cari acţionează în 

anumiţe raporturi unele faţă de altele. Ele se 

împart în persoane, care judecă şi cari se judecă. 

Cele dintâi au dreptul să intre în cercetarea 

amănunţită a intenţiunilor, acţiunilor şi mijloa

celor întrebuinţate de celelalte persoane; cele 

din urmă se obligă să-şi desvălue în faţa celor 

dintâi tot sufletul lor. Astfel, judecata presupune 

că persoanele cari o fac au puterea şi autoritatea 

cari sunt obligatorii pentru cei ce judecă. Pre

supunând existenţa judecăţei bisericeşti chiar de 

la început, tocmai prin aceasta se poate presu

pune în biserică persoane speciale, învestite cu 

puterea de a face judecata asupra persoanelor 

supuse ei. Fireşte, pentru deslegarea acestei che

stiuni trebuie să căutăm temeiuri acolo, unde 

le-ar fi căutat însăşi biserica veche. Nu-i nimic 

mai neîndoios ca faptul că biserica veche căuta

deslegarea tuturor chestiunilor sale şi obliga chiar
1

să se caute înainte de toate în învăţătura şi pil

dele Mântuitorului şi Apostolilor săi. Prin urmare 

şi noi trebue să ne adresăm nemijlocit la Cu

vântul dumnezeesc şi în el să căutăm deslegarea
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chestiunilor in legătură cu judecata bisericească.

Deschizând primele pagine ale Sf. Evanghelii, 

găsim cunoscutele cuvinte ale Mântuitorului, unde 

vorbeşte despre iubirea a tot iertătoare nu nu

mai faţă de fraţii noştri şi de aproapele, ci şi 

faţă de duşmanii noştri, după care se porunceşte 

creştinului ca să ierte pe cel care l-a obijduit nu 

numai de şapte ori sau şaptezeci de ori, ci de 

şaptezeci de ori câte şapte\ iar celui care a fost 

lovit peste obrazul drept i st porunceşte să întoarcă 

fi pt cel stâng, iar celui dela care i se cere prin 

judecată să-fi dea haina sa, i se dă poruncă 

să-fi dea fi cămaşa*). Nu mai puţin cunoscute 

sunt şi cuvintele Mântuitorului exprimate astfel: 

<Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, mergi 

f i i  mustră între tine şi el singur. Dacă te ascultă 

ai câştigat pe fratele tău) dacă însă nu te ascultă 

mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentrucă orice 

vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei 

martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l 

Bisericei; Ş i dacă nu vrea să asculte nici de Bi

serică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un 

vameş. Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe 

pământ, va fi legat şi în cer \ şi orice veţi dez

lega pe pământ, va fi dezlegat şi în cer '/  

Prin urmare, de aici se vede, că dacă în învă

ţătura Mântuitorului, pe de o parte, găsim po

runca privitoare la iubirea deplină şi a tot ier

tătoare, care porunceşte să se ierte şi cele mai 

grele păcate şi nedreptăţi şi nu numai că tre

bue să se facă pe placul celor mai nedrepte 

pretenţiuni ale fiecăruia, ba mai mult să se dea 

mai mult de cât se cere; pe de altă parte, însă, 

întâlnim şi urme limpezi de judecată bisericească 

publică cu toate elementele ei fireşti: învinuirea 

pe faţă, martori, acuzator şi judecători, învestiţi 

cu o reală putere de a pedepsi, precum şi cu 

dreptul de a primi plângere împrotiva celui care 

a obijduit pe altul. Având înainte o aşa de lim

pede învăţătură a Mântuitorului despre judecata 

bisericească, noi am putea să dăm îndată un 

răspuns clar, hotărât şi definitiv la această în

trebare pe care ne-am pus-o. Dar, punând faţă 

în faţă această învăţătură cu aceea pe care am 

arătat-o mai înainte, privitoare la iertarea ori

cărei obide, fără să voim, suntem siliţi să dăm
«*

un răspuns cu totul altul, dacă ne punem între
> ■ ! ■  ■ ■  I I W I  ■■

') Matei XVIII, 22.
*) Ibidem V, 39-40
*) Ibidem XVIII, 15-18.

barea: în ce raport stau una faţă' de alta aceste 

două porunci, după cum se vede, contradictorii ?

In adevăr, aci avem de a face cu două învă-
i

ţături contrarii. Această contrarietate este numai 

aparentă, ea ne dă putinţa numai să stabilim 

un raport cu totul deosebit. înainte de toate, 

noi trebuie să ne întrebăm: cu ce scop'se po

runceşte în al doilea caz învinuirea fratelui, care 

a greşit? Iisus Hristos zice: *mergi fi-l mustră

intre tine şi el singur. Dacă te ascultă ai câştigat

pe fratele tău*. Prin urmare scopul mustrărei 

este de a restabili legăturile frăţeşti, distruse 

prin nedreptatea făcută de un frate altuia. Dar

în ce chip şi prin ce condiţiuni din partea celui 

care mustră, mustrarea între patru ochi poate 

atinge scopul său ? Fără îndoială, că cel care a greşit 

se pocăeşte de obid; pe care a adus-o fratelui 

său, numai atunci când [şi acesta din urmă 

va ierta pe fratele său de tot răul ce i l-a făcut. 

Deci acel care merge să mustre pe cel care 

a greşit, el însuşi este ®dator să biruiască în- 

trnîsul orice ură şi duşmănie faţă de cel care 

a greşit şi va făgădui dinainte că va ierta obida. 

Dacă ne aducem aminte acum de prima poruncă 

a Mântuitorului, prin care creştinul este dator 

să ierte de şptezeci de ori câte şapte, sau, 

cu alte cuvinte, să ierte ori decâteori va fi su

părat de vreun frate, atunci totul este clar pentru
+

noi, că, poruncindu-se, în cazul de faţă, însuş1 

celui nedreptăţit, să meargă la cel care l-a ne

dreptăţit, pentru mustrarea lui. Hristos nu nu

mai că nu a schimbat porunca dată la început, 

ci dincontră, a ridicat-o mult mai sus, porun

cind însuşi celui obijduit să meargă sâ în

cline pe fratele greşit spre restabilirea comuni- 

cărei frăţeşti cu el. Dar aceasta este încă puţin. 

Dacă cel greşit şi după această primă încercare 

nu se pleacă spre pocăinţă, cel care a suferit 

nedreptatea nici atunci nu trebuie să rămână 

neîmpăcat cu cel care l-a nedreptăţit, ci este 

dator să alerge la o măsură mult mai puternică,

— să-l mustre în faţa a doi sau trei martori. 

In sfârşit, dacă nici măsura aceasta nu ajută, 

atunci se încearcă ultimul miljoc — să-l mustre 

înaintea întregei biserici, — şi numai atunci când 

acţiunea bisericei va fi fără rod — se poate re

nunţa la ideia de a-1 mai întoarce şi are dreptul 
să rupă cu dânsul ori ce legături si să-l soco
tească păgân şi vameş.

Astfel, dacă porunca despre mustrarea celui



care a greşit nu împiedică întru nimic pe cel

care a suferit obida să o ierte, ci dimpotrivă o 

presupune pentru putinţa însăşi mustrărei, de

aici este clar, că aceste două porunci, cari par 

contradictorii, în realitate formează una şi aceiaşi 

învăţătură a Mântuitorului despre înalta iubire 

evanghelică faţă de aproapele şi că ele nu se 

înlătură una pe alta, ci dimpotrivă se complec- 

tează aşa fel, în cât una fără alta nu pot fi rea

lizabile. Tot astfel se prezintă lucrul şi porunca 

privitoare la mulţumirea nedreptăţei şi celui care 

pe nedrept îţi cere haina, să-i dai chiar şi mai 

mult. Oare aici nu avem să găsim aceiaş sens 

adânc al învăţăturei Mântuitorului ? Iată, cum 

explică Sf. Ioan Gură de Aur această poruncă 

a Mântuitorului: «Ce? Să merg eu gol? vei 

zice tu. Nu am fi oare în adevăr goi, dacă am 

îndeplini întocmai aceste porunci? Eu zic că dimpo- 

trivă, am fi mult mai bine îmbrăcaţi de cât ori

cine. M ai întâi, pentrucă nimeni nu atacă pe 

omul care este într’o aşa stare de spirit, iar a l 

doilea, chiar de s’ar şi găsi un om aşa de săl

batec şi fără suflet ca să îndrăznească să săvâr~ 

şească o asemenea faptă, fără îndoială că s’ar 

găsi şi alţii, cari pe un asemenea om înălţat la 

o aşa treaptă de înţelepciune, l-ar îmbrăca nu 

numai cu haine, ba, dacă ar fi cu putinţă, 

chiar şi cu însuşi trupul lor* '). Şi ce altfel de 

spirit trebuie să pătrundă legăturile membrilor
I

bisericei, dacă nu spiritul acestei iubiri către a- 

proapele, care nu se opreşte înaintea niciunei 

jertfe pentru binele lui, când însuşi Hristos îi 

numeşte nu altfel de cât fraţi şi vrea să vadă 

în biserica sa numai fraţi ? Căci cu alte cuvinte 

a păstra în legăturile reciproce către aproapele 

acest spirit sau, după cum se exprimă Sf. Ioan 

Gură de Aur, această înaltă treaptă de înţelep

ciune, este o faptă, mai întâi, de libertate, al 

doilea este un lucru care cere uneori multe sfor

ţări, mult eroism. De aceia se presupune că şi 

în biserică sunt cu putinţă căderi dela acest 

spirit atât după fireasca slăbiciune omenească, 

cât şi după atracţiunea prin libertatea dată lui 

şi deplina putinţă de a se folosi de iubirea fră

ţească pentru scopuri personale, egoiste. Pentru 

greşeli de importanţă mai mică este suficientă 

mdecata frăţească, dar pentru cele mai grele şi

1) Evanghelia comentată de A. Mihail, dela Matei, stih. 4C, 
pagina 110.

a »

complicate, fără îndoială, că trebuie să se ia o 

măsură mult mai serioasă de mustrare, care 

poate duce până la îndreptarea din biserică a 

membrilor, cari se opun la împăcarea cu fratele 

său. Această judecată o face însăşi biserica prin 

acuzarea publică, cu mustrarea şi osândirea 

greşelei şi acelui care a greşit. Prin urmare ju

decata bisericească este trebuincioasă ca şi cea 

frăţească pentru educaţia, întărirea şi stăpânirea 

între membrii bisericei a aceluiaş spirit al iubirei 

a tot iertătoare, care, în adevăr, ar trebui să 

distrugă însăşi ideia de necesitate a judecăţei.

Ce fel de urme de judecată bisericească se 

găsesc în învăţătura Mântuitorului? Ca să avem 

răspunsul la această întrebare este de trebuinţă 

să compărăm judecata aceasta cu cea frăţească.

In cuvintele Mântuitorului, expuse mai sus, 

despre certarea fratelui greşit se deosebesc trei 

feluri de judecăţi: judecata în patru ochi, jude

cata în faţa a doi sau a trei martori şi, în fine 

judecata în faţa întregei biserici. Evident, câ 

primele două judecăţi, după caracterul lor lăuntric, 

sunt similare şi se deosebesc numai după carac

terul lor exterior, după numărul persoanelor, 

care judecă. Căci atât în cazul prim, cât şi în 

cel de al doilea, se păstrează unul şi acelaşi ca

racter de sfătuire frăţească a celui ce a greşit, 

având ca ultim scop conducerea acestuia la 

căinţă şi astfel până la osândire. Ce ar putea 

să facă mai mult unul sau mai mulţi fraţi pen

tru un asemenea păcătos ? Prezenţa a doi sau 

trei fraţi nu ar putea să facă mai mult de cât 

să adaoge la sfaturile şi îndemnurile celui dintâi.

Al treilea fel de judecată, judecata bisericească,

pe de o parte are acelaşi caracter, urmărind 

acelaşi scop — sfătuirea şi înclinarea celui greşit 

spre pocăinţă şi osândire personală; această 

sfătuire se face cu o deosebită autoritate şi putere, 

care poate să-l pedepsească pentru neascultare:

si dacă nu voeşte să asculte şi de Biserică, să 

fie pentru tine ca un păgân şi vameş. Dacă sfâr

şitul unei judecăţi frăţeşti este împăcarea de

plină dintre cel obijduit şi cel ce a obijduit,
i

sau trimeterea lor la o judecată mai înaltă, atunci

sfârşitul judecăţii bisericii este sau împăcarea

sau complecta despărţire a lor prin depărtarea

din biserică a celui îndărătnic. El devine iaţă

de ori ce membru al bisericei, pe de o parte,
ca un păgân, adică se lipseşte de dreptul de
participare atât cu el, cât şi cu ori ce creştin

JUDECATA BISERICEASCA
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în general, la rugăciuni, taine şi ascultatea cu

vântului lui Dumnezeu; pe de alta devine ca 

an vameş, adică se lipseşte de ori ce comuni

care cu creştinii, întocmai cum s’a lipsit acel 

fariseu de comunicarea cu adevăraţii Iudei. Astfel 

deosibirea judecăţei frăţeşti de judecata exte

rioară a bisericei, înainte de toate, se manifestă 

prin aceia că prima este o judecată preliminară, 

care nu- are dreptul să fixeze celui greşit nicio 

pedeapsă externă. In caz de trebuinţă, se tri

mete la o judecată mai înaltă, care este jude

cata bisericei. Această judecată este o judecată 

finală, având puterea să impună celui greşit o 

pedeapsă stabilită printr’o sentinţă de osândire, 

chiar dacă cel vinovat nu se recunoaşte ca atare. 

Mai scurt: judecata frăţească este o judecată 

în care cel vinovat îşi recunoaşte greşala şi-şi 

pronunţă singur sentinţa de osândire, a doua 

judecată este aceia în care sentinţa este dată 

de persoanele, cari sunt învestite cu această 

putere. Prima este o judecată a conştiinţei, tai

nică, lăuntrică: iar a doua este dimpotrivă, ju

decata publică externă.

Mai departe, judecata bisericească se deose

beşte de cea frăţească şi după mijlocul sau con- 

diţiunile în care are loc mustrarea celui greşit 

la o judecată sau la cealaltă. Totdeauna este 

cu putinţă o judecată bisericească externă asupra 

unui invinuit ? Evident, că nu. După modul 

schiţat de Mântuitorul, în caz de obidă, el este 

cu putinţă numai atunci când sfătuirea prelimr 

nară frăţească (judecata tainică) rămâne fără 

rezultat chiar şi în faţa a doi sau trei martori» 

adică când greşala se descopere înainte unu1 

anumit număr de martori şi anume astfel cum 

stabileşte însuşi Moise ca ceva necesar pentru 

ca să se pronunţe contra celui vinovat sentinţa 

formală judecătorească. Iată cum se rosteşte 

Moise în Deuteronom în cap. XIX, 15: Un 

singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui 

om ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun 

păcat oarecare; un fapt nu va putea fi înte

meiat decât pe mărturia a doi sau trei martori.

Intre altele, judecata frăţească nu cere pentru

sine nici o condiţiune externă: ea poate să-şi

ajungă sau să şi-l ajungă şi fără martori ca şi

cu martori, şi pentru aceasta ea este posibilă

totdeauna. La judecata frăţească, cel ce a greşit 
şi cei ce -1 mustră singurile persoane de seamă, 
cari cercetează pricina, sunt deopotrivă de egale

atât în faţa celui învinuit, cât şi în faţa de ele

înşile; judecata se întemeiază pe conştiinţa în

vinuitului. La judecata bisericească se deosebesc: 

judecătorii (biserica), învinuitul (fratele care a 

greşit), învinuitorul (persoana împotriva căreia 

s’a săvârşit obida) şi martorii. Din cauza acestei 

deosebiri dispare şi egalitatea în relaţiunile a- 

cestor persoane: unii ascultă pricina, alţii o expun, 

unii se judecă, alţii judecă: aici, în mod ne

cesar, se presupun anumite relaţiuni ale per-
t

soanelor, cari au autoritate faţă de cei de sub 
dânşii.

Continuând, mai departe, analiza acestei par

ticularităţi a judecăţei exterioare bisericeşti, pri

vitoare la formarea sfatului de judecată, noi 

mai găsim încă o trăsătură nouă, pe care nu o 

aflăm în judecata frăţească. Ce trebuie să în

ţelegem prin cuvântul „biserică" către care se 

adresează cel care a fost cbijduit şi care face 

judecata ? Chiar expresiunea Mântuitorului „spune 

bisericei“ nu ne dă dreptul să alegem din toată 

această biserică numai anumite persoane cărora 

învinuitorul ar putea, în adevăr, să lămurească 

pricina sa şi cari şi ele s’ar socoti în drept 

să cheme în judecata lor pe vinovat şi pe mar

tori şi cari ar putea să dea judecăţei un caracter 

de judecată pedepsitoare, la care atât învinuitul 

cât şi martorii s’ar socoti obligaţi să se supună ? 

Sf. Ioan Gură de aur înţelege această expresiune

de „spune bisericeiu, prin „spune reprezentanţi

lor b ise rice iCă în adevăr aceşti reprezentanţi 

sunt învestiţi anume cu această autoritate, se 

vede limpede din cuvintele Mântuitorului: Ade

văr vă spun, că orice veţi lega pe pământ, va 

fi legat în cer ; şi orice veţi deslega pe pământ 

va fi deslegat în cer, care urmează îndată după 

cuvintele: să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş. 

Legătura lăuntrică, absolut necesară, şi raportul 

dintre unele cuvinte şi celelalte sunt limpezi şi 

pe lângă expresiunea lor dinafarică, care are 

aici conjucţiunea „căci“ , pe ce temei, cel care 

a suferit obida, după judecata bisericească, va

socoti pe cel care l-a obijduit ca pe un păgân 
şi vameş ? Are oare drept la aceasta ? El, ca 
frate, are drept numai să ierte obida şi să o 
comunice judecăţei. Prin urmare, pe acelaş temei, 
că unor membri ai bisericei (reprezentanţilor ei) 
li s’a dat dreptul şi puterea de a lega şi dezlega 
păcatele celorlalţi, ceia ce însemnează, în acelaş 
timp, că au şi dreptul de a-i îndepărta din biserică1)

*) Aceste cxpresiuni au fost înţelese în acela? fel atât de bi-
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fiindcă în biserică, după cum am văzut mai sus, 

trebuie să petreacă numai acele persoane, cari 

deşi au greşit, dar au primit iertarea păcatelor 

lor: Dacă te ascultă, ai dobândit pe fratele 

tău. Pentru aceasta, sensul cuvintelor Mântui

torului de mai sus se poate exprima în chipul 

următor: «dacă cel ce a greşit şi după prima 

şi a doua sfâtuire (a judecăţei frăţeşti) şi a treia, 

care a avut loc la judecata bisericească (în chip 

public) pe care voi reprezentanţilor, aveţi dreptul 

să o faceţi asupra lui înaintea a întregei bise

rici, rămâne nepocăit de păcatul săvârşit împo

triva fratelui său; atunci el va fi pentru fratele 

său, care a fost obijduit de către el, pentru 

întreaga biserică, şi pentru voi, ca un păgân şi 

ca un vameş (ca unul care se află în afară de 

biserică); căci adevărat vă spun, vouă, (dar nu 

bisericei), că pe cel care îl veţi îndepărtă din 

biserică, acela va rămâne aşa atât pe pământ 

cât şi în cer; sentinţa voastră va rămâne în toată 

puterea ei pentru toţi şi pentru totdeauna».

Dar, poate, ni se va spune, că în vremea 

aceia, când Domnul a spus aceste cuvinte, bi

serica era formată numai din singuri Apostolii, 

fiindcă numai ei erau însoţitorii de drum şi as

cultătorii lui permanenţi: şi pentru aceasta nu 

este nevoie sâ alegem din toată această biserică 

anumiţi membri (reprezentanţi) şi cuvântul „vouăli, 

adresat evident Apostolilor, avem destul temei 

să-l înlocuim cu cuvântul ,,bisericei“ ? Dar, la 

acestea, putem avea mai mult drept să spunem, 

dimpotrivă: că aceste cuvinte au fost rostite 

de Domnul deja după o oarecare vreme, anume 

după aceia, când el a făcut o deosebire hotă

râtă între biserică şi Apostoli şi cu această îm

prejurare a arătat însemnătatea unuia dintre 

dânşii (Petru) în Biserică, în aceleaşi expresiuni 

în cari zugrăveşte aceiaşi însemnătate în ea a 

tuturor Apostolilor în cazul de faţă'). Căci în

serică, c*t şi de diferiţi comentatori. Astfel vezi : „Hotărârile 
Apostolilor** cartea II, cap. 11, 12, 13 ; Fessler. Der Kanonische 
Process, p. 10-12; Kellner: Buss und Strafverfahren gegen Kle- 
riker, p. 6-7.

*). Din aceste cuvinte ale Mântuitorului, se vede de asemenea 
ce este sentinţa asupra unui vinovat, şi prin urmare şi judecata 
bisericească se poate face nu numai de toţi Apostolii împreună, 
ci şi de către fiecare în parte. Căci dacă puterea de a lega şi 
dezlega se însuşeşte numai Iui Petru, ea se însuşeşte eo ipso 
şi lui Ioan, şi Jui Andrei şi celorlalţi Apostoli, ca celor cari au 
primit cu el întru totul drepturi egale şi puterea de a lega şi 
dezlega, Astfel priviau la aceasta, Apostolii şi toată biserica cea 
veche. Numai ochiul prea pătrunzător al catolicului atât aici 
cât şi în celelalte locuri ale Evangheliei vede o oarecare întăe- 
tate a lui Petru privitoare la jurisdicţia bisericească. Avem în 
vedere părerea lui Fessler în lucrarea sa: Der Kanonische Pro- 
cess pag. 12.
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cap, XVI-lea al aceluiaşi Evanghelist (st. 18 şi 

19) citim: Şi eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe 

această piatră voi zidi Biserica mea, şi porţile 

iadului nu o vor birui.] Şi-ţi voi da cheile 

împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, 

va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pă

mânt, va fi dezlegat în c e r u r iPrin urmare, 

atât în cuvintele spuse mai sus, cât şi în cele 

de mai înainte se reprezintă starea care are să 

aibă loc în biserică după planul Mântuitorului 

şi însemnătatea Apostolilor în ea.

De aici se descopere o nouă trăsătură carac

teristică*» judecăţei bisericeşti, care o deosebeşte 

de judecata preliminară, frăţească. Numai anu

miţi membri sunt însărcinaţi de lisus Hristos cu 

facerea acestei judecăţi: aceştia sunt repre

zentanţii bisericei, cari au dreptul să o facă 

fiind adunaţi împreună şi fiecare la rândul lor 

separat. Pe când pentru judecata frăţească nu 

se cere nici o procură specială, căci ea se face 

de către fiecare frate, adică de fiecare creştin, 

pentru cea bisericească însă se cere o întărire 

deosebită.

Astfel, în învăţătura Mântuitorului găsim măr

turii clare, că: a) biserica este datoare să-şi 

facă judecata sa publică, externă, cu privire la 

fiecare plângere particulara a mebrului sau a 

membrilor săi. Ea are pentru aceasta o prescrip

ţie stabilită şi drept de la însuşi lisus Hristos, care 

a indicat în judecata bisericească unul din cele 

mai necesare mijloace pentru păstrarea spiritu

lui iubirei evanghelice în oamenii cei noi, cari 

vor forma biserica lui; b) această judecată se 

deosebeşte mult de judecata fără formă, fră

ţească, prin trăsăturile de bază ale judecăţii 

formale, externe; c) în sfârşit, în biserică sunt 

persoane speciale, confirmate de Mântuitorul 

printr’un drept exclusiv şi prin puterea de a 

face această judecată bisericească asupra mem

brilor vinovaţi din biserică.

lisus Hristos a arătat cele două feluri de jude

cată cu însuşi exemplul său personal. Astfel, 

uneori el blând şi milostiv vorbia şi ierta pă

catele celor cari credeau întrânsul; alteori cu 

putere şi cu maiestate mustra nedreptăţile şi 

fărădelegile cărturarilor şi fariseilor. ’) El mustra 

pe cumpărători şi vânzători, gonindu-i din tem

plul din Ierusalim ’) el mustră în faţa Apostoli-

1 ) Matei XXII. 13-39.
2 ) Ibidem XXI. 12; Luca XIX. 43,
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lor pe Iuda Iscarioteanul pentru trădarea pe este o directă şi clară contradicţie cu dogmele

care o avea în inima sa ascunsă, care a avut

ca urmare imediata îndepărtare a lui dintre

de temelie ale creştinismului şi bisericei şi pen

tru aceasta, evident, că provoacă în contra lor

Apostoli şi lipsirea lui de vrednicia şi slujba rezistenţă şi măsuri spre a le distruge, înainte

de toate, din partea bisericei. In fine, după

Aceste pilde de mustrare pe faţă din partea latura lăuntrică a sa, ca crimă publică, care se

Mântuitorului au importanţă şi în privinţa aceia îndreaptă spre distrugerea nu numai a bisericei,

că dau bisericei o bază solidă — ridică acţiune ci şi a întregului creştinism, ea în niciun chip

contra celui vinovat şi din iniţiativă proprie, — 

fără să mai aştepte vreo plângere din partea 

alfor persoane streine; prin aceasta se indică

nu poate fi suferită în biserică. Dar îndepăr

tarea din biserică a membrilor ei nevrednici 

atârnă numai de judecata făcută public.

dreptul la urmărirea judecătorească.

Căci dacă perzistenţa în păcat împotriva fra-

Două păcate, arătate de Mântuitorul, evident, 

cele mai obişnuite, cari presupun o mulţime de

telui impune bisericei obligaţiunea de a-1 pedepsi manifestaţiuni similare, şi cari sunt cunoscute

prin judecată publică, atunci, fără îndoială, sunt 

posibile şi alte crime mai grele, cari nu sunt 

unite cu obida personală şi pentru aceasta nu 

provoacă nici o plângere şi nici o învinuire par

ticulară.
Ne mai rămâne să dezlegăm încă o chestiune, 

care are o foarte mare apropiere cu judecata 

bisericească. Nu există oare în învăţătura şi

sub titlul de' ,hpăcate contra credinţei“.

b) Mai este încă un domeniu foarte apropiat 

după caracterul crimelor, arătat de Mântuitorul, 

care domeniu este foarte întins, coprizând crime 

supuse tot judecăţei bisericeşti. Acestea sunt 

crimele contra moralităţei. Câteva exemple ti

pice din aceste crime avem în predica de pe 

munte a Mântuitorului.
viaţa lui Iisus Hristos indicaţiuni asupra însăşi a) In fine, alegând din biserica sa anumite
obiectelor judecăţei bisericeşti sau arătări în persoane, ca purtătoare a puterei dumnezeeşti,
care să se vadă ce-1 puţin un mic semn cu care lucrează asupra celorlalţi membri, prin
caracter juridic, general, după care să ne con- predarea învăţăturei descoperite, a sfintelor da-

ducem la dezlegarea chestiunei despre dreptul ruri ale Sf. Duh şi îndeobşte a tuturor mijloa-

de competenţă sau necompetenţă al bisericei celor spre renaşterea şi educaţia lor la noua
asupra vreunei crime ? viaţă în legătură cu Hristos, precum şi prin

Ambele părţi ale acestei chestiuni îşi găsesc lipsirea lor de toate acestea prin îndepărtarea

un răspuns direct atât în învăţătura, cât şi în din biserică. Hristos, prin propriul său exemplu,

faptele lui Iisus Hristos. dat cu lipsirea lui Iuda, trădătorul, de slujirea

1) Astfel, Iisus Hristos insuşi a arătat câteva apostolică, şi de vrednicia lui, a arătat de mai

crime de această natură, cari sunt cu putinţă înainte pentru biserică mijlocul de acţiune al

numai în biserică şi pot fi judecate numai de ei în caz de repeţire al unor asemenea manife-
judecata bisericească. staţiuni.

Iată câteva: In general, înoirea neamului omenesc, pentru

a) Hula împotriva Sfântului Duh şi împo- săvârşirea căreia a venit Iisus Hristos pe pă-

triva Fiului omenesc. Caracterul lor spiritualo- mânt, şi care înoire ca o continuare a lucrului

religios presupune, pe de o parte, o stricare început de el însuşi, care se va face prin bi-

lăuntrică, adâncă şi morală a celui care a să- serică, a trebuit să se introducă o legislaţie cu

vârşit crima, care, şi dacă poate fi vindecată, totul nouă şi ca un mijloc necesar pentru păs-

poate fi tămăduită numai prin mijloace bise- trarea inviolabilităţii lui, judecata instituită de

riceşti, iar dacă nu se poate vindeca, atunci se el este o judecată bisericească cu caracter Dum-

indepărtează creştinul din biserică, care creştin nezeesc. De aici reiese o situaţie generală, că
sţ căzut aşa de greu moraliceşte, lucru asupra 

căruia are putere şi drept numai singură biserica.

Pe de altă parte, însuşi obiectul aceitor crime

ea

*) Matei XXVI. 21, 25

judecăţei bisericeşti îi aparţin toate crimele îm

potriva aceste noi legislaţiuni creştine biseri
ceşti.

2. Dar evident, că aceasta este numai o bază
CXt6rnă D6t1 tril dâzlecfarfti* nhAstinnii H fta n rA  M m .

I  *
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pentinţă, acestea sunt numai hotarele puterei 

judecătoreşti-biseri ceşti şi lacunele ei se desco- 

per îndată în faţa următoarei întrebări: nu tre

bue oare biserica să cedeze o mare parte din 

delictele supuse ei judecăţei lumeşti, de oarece 

multe din ele sunt, în acelaş timp, delicte pre

văzute şi pedepsite şi de legile civile ? De aici 

şi trebuinţa de a se arăta temelia lăuntrică sau 

criteriul lăuntric pentru deosebirea delictului bi

sericesc propriu zis de cel nebisericesc. Dar 

după cele ce am spus despre caracterul şi sco

pul judecăţei bisericeşti, acest criteriu se exprimă 

mai scurt astfel: perzistenţa în orice păcat, care 

perzistenţă continuă în urma deselor sfâtuiri, 

aparţine cercetărei judecăţei bisericeşi, mustrărei 

şi sentinţei». De aici reese, că biserica nu poate 

să libereze pe membrul său de judecata sa pen

tru nicio crimă, care este în acelaş timp şi 

păcat. Dar se distruge oare dreptul însuşi Sta

tului prin aceasta că se cere un asemenea cri

minal la răspundere înaintea judecăţei sale ? 

Nicidecum. Nu se distruge nici chiar atunci 

când el rămâne justificat după judecata biseri

cească, precum şi dimpotrivă: justificarea după 

judecata lumească nu scapă pe creştin de ju

decata bisericească (posibilitatea uneia şi celei

lalte manifestaţii nu poate să jridice îndoieli). 

Căci Statul poate să judece totdeauna pe un 

membru a bisericei, ca pe un membru al so

cietăţei, al Statului, cu un cuvânt, ca pe un 

cetăţean, şi are asupra acestui lucru drept şi 

putere după învăţătura bisericei ca şi dela Dum-
____  I*

nezeu. De aici reiese concluzia justă, că pute

rea bisericească şi civilă ca similare după iz- 

vorul lor, sunt în acelaş timp şi deosebite după 

scopul şi caracterul lor. Atât uneia cât şi celei

lalte le aparţine sfera lor deosebită de mani

festaţii din viaţa omenească, în care fiecare poate 

lucra absolut deosebit şi independent, ne silind 

pe cealaltă.

Pentru aceasta, când amândouă aceste puteri 

lucrează în deplină înţelegere în vederea scopu

lui lor, nu au nevoie de ajutor reciproc şi riici 

de vreo concesiune pentru bunul rezultat şi 

acţiunea simultană. Evanghelia ne-a păstrat un 

eveniment important din viaţa Mântuitorului atât 

de trebuitor pentru cele ce am spus mai sus.

„Unul din mulţime a zis lui Iisus-. învăţătorule, 
spune fratelui meu să împartă cu mine moşteni
rea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, eine m’a
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pus pe mine judecător sau impărţitor de moşte

niri peste voii{ ? ').

însăşi forma în care ne prezintă Mântuitorul 

acest refuz de a primi să fie împărţitorul moţ- 

tenirei sau judecător în chestiuni civile este 

foarte interesantă. Cuvintele Mântuitorului: •Cine

m'a pus pre mine impărţitor sau judecător între 

voi?* ne dau să Înţelegem, că el a oferit un ase

menea răspuns, stând pe p«nctul de vedere al 

fiului omenesc, al simplului cetăţean, egal în 

drepturile cetăţeneşti cu acela care l-a rugat să 

ia asupra sa obligaţiunea, sarcina de judecător, 

în aceste condiţiuni, el putea, după legea care 

exista atunci, să Îndeplinească această rugăciune

numai când şi fratele lui ar fi căzut de acord 

şi dacă această înţelegere ar fi fost confirmată 

şi de autoritatea superioară. Dar aici nu a fost 

nici una, nici alta. Astfel, prin răspunsul său, 

Mântuitorul şi-a exprimat nu numai refuzul său, 

de a îndeplini rugăciunea făcută, cât a mustrat 

şi certat pe cel care-1 rugase pentru gândul lui 

de a ocoli legea civilă cu scopuri de îmbogă

ţire.

Dacă însuşi Mântuitorul trimite, aici, la legea 

civilă, pe cel care l-a rugat, atunci, prin pilda 

sa, ne dă să înţelegem, că întărind pe Apostoli 

cu puterea superioară bisericească judecătorească, 

el în acelaş timp mărgineşte această putere nu

mai în hotarele împărăţiei sale, care deşi este 

în lume, totuşi nu este din lume, ci deosebeşte 

din cercul obiectelor de judecată bisericească 

chestiunile curat civile (cum este, de exemplu, 

chestiunea de moştenire). Dar din acelaş răs

puns al Mântuitorului reese, că fiecare membru 

al bisericei are deplin drept să dezlege aseme

nea chestiuni sau In calitate de mijlocitor, ales 

în atare calitate după înţelegerea generală a 

celor cari se judecă sau ca îndrituit la aceasta 

de către autoritatea superioară civilă. Evident 

că această îndrituire, această Întărire nu izvo

răşte din însăşi biserica, ci din afară, adică 

aceasta nu este un lucru care să aparţină juris

dicţiei bisericeşti, ci celei civile.

Astfel, presupunerea care ne- a servit ca punct 

de plecare, că biserica are în sine însăşi pute- 

terea de a atrage pe membrii săi la judecata 

sa proprie prin învăţătura şi pilda însuşi Mân

tuitorului, se justifică pe deplin *).
A

>) Luca. XII. 18-14.
*) ; «Der K&aontahc ProcMs», pag. 10.
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Acum ne punem întrebarea: care era învăţă

tura Apostolilor cu privire la acest obiect ?
$ J

pentru că cel care a săvârşit fapta aceasta, să

Insuflatul de Dumnezeu scriitor al cărţei «Fap. fi fost ! Cât despre

tele Apostolilor» povesteşte, că deja în primele 

clipe ale activităţei sale, care se referă la aşe

zarea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, Apos-

fost

fiind de faţă cu duhul, am şi judecat caşi când

af fa ţă , pe cel ce a făcut o astfel

tolii trebuiau să-şi manifesteze în toată puterea faptă. In numele Domnului Iisus, voi şi duhul

autoritatea dată lor de Hristos nu numai în meu, fiind adunaţi la olaltă, prin puterea pe

care o am dela Domnul nostru Iisus, am hotărât

tfel

ăfi.

ceia ce priveşte manifestarea iubirei fără mar

gini a lui Dumnezeu faţă de oameni, prin vin

decarea celor ce pătimiau, prin comunicarea 

binefăcătoarelor daruri al Sf. Duh etc., ci şi prin tuit în ziua Domnului». Tot astfel a pedepsit

manifestarea dreptăţei pedepsitoare şi a puterei Apostolul Pavel şi pe Alexandru şi Iminei ca să

judecăţei dumnezeeşti. Chiar la început, când se înveţe a nu mai huli pe Dumnezeu, după
♦  *•

tânăra biserică începuse să-şi arate roadele prime cum se povesteşte în epistola I-a către Timotei.

ale iubirei frăţeşti, — ca temelie a tuturor legă- In această sentinţă fiecare cuvânt aparţine jude-

turilor membrilor bisericei, — ajutorarea lor re- căţei publice bisericeşti, care-şi are judecătorul

ciprocă, îndată au apărut în ea şi adieri de duh său învestit cu tot dreptul, care nu atârnă dela

strein, care veştejia toată lumea în care creşti- nimeni, precum şi competinţa sa, pedepsele sale

nismul intrase de curând. Exista temerea, că proprii, mijlocul său propriu extern de aplicare

iubirea de argint şi egoismul, care se expri- al autoritâţei judecătoreşti. înainte de toate, atra-

maseră în fapta soţilor Anania şi Safira, cari gem atenţiunea asupra faptului cercetărei crimei,

păcate apăruseră în sânul însăşi bisericei, pot 

distruge într’însa acest prim rod al înoitorului 

duh al iubirei. Judecata dumnezeiască asupra

ne fiind de faţă, dar ca fapt stabilit sunt cu

vintele : <din toate părţile se aude vorbindu-se»

şi mai departe hotărârea pe temeiul zvonului

acestor persoane săvârşită prin Apostolul Petru auzit din toate părţile şi aducerea la îndeplinire

a fost o dovadă evidentă pentru toţi, că însuşi a acestei hotărâri înaintea întregei biserici şi a

St. Duh vine întru ajutorul Apostolilor, acolo vinovatului. După aceia, fără voie atragem aten-

unde mărginirea lor omenească nu este în stare ţiunea asupra pedepsei însăşi cu care a fost pe-

să deosebească prin sine adevărul de minciuna depsit cel vinovat. Oricât de diferite ar fi co-

acoperită cu meşteşug, devenind pentru toţi un mentariile şi presupunerile privitoare la expresia

mustrător nevăzut al celui păcătos (st. 3, 9) şi 

executorul sentinţei lor judecătoreşti (4 şi 5, 

9 şi 10). Şi prin acest mijloc neobişnuit, prin 

această minune, care a băgat groaza în toţi câţi

«nimicirea cărnei» pentru noi în cazul de faţă 

câ vinovatul afară de darea lui în mâinile sa

tanei mai este scos şi din sânul credincioşilor 

bisericei (excommunicatio). Aceasta se vede lim-

văzuseră şi auziseră (st. 11), Domnul a întărit pede din textul sentinţei, în care se spune că

în chip evident pe Apostoli cu această putere un asemenea vinovat nu mai poate rămâne în

superioară de pedepsire în biserică, la fel ca şi biserică, şi Corintenii ar trebui să plângă, că

acele mijloace, cari în loc de frică şi cutremur, 

aduceau evlavie şi mulţumire în mulţimea cre-

un frate este smuls astfel din mijlocul lor (st. 2). 

Dar şi expresiunea *sâ fie pt edat în mâna sa-

dincioşilor, când îşi arătau puterea lor plină de tanei» ne sileşte să presupunem că după aceasta

milă şi binefăcătoare. urmează şi < scoaterea din biserică»j căci bise-

Nu mai puţină importanţă are şi faptul să- rica este împărăţia lui Dumnezeu şi se deose-

vârşit de Apostolul Pavel cu acel tânăr inces- beşte de lumea (păgână), care este împărăţia

tuos din Corint. în epistola I-a a acestui apos- satanei, deosebită până la hotărâta contradicţie

toi către Corinteni (V. 1-5) se scrie: *Din toate

părţile se aude, vorbindu-se, că la voi este des-
şi pentru aceasta între ele nu poate fi nicio le

gătură alta, decât legătura a două contradicţii

frânare; şi încă o desfrânare de acelea, cari nici cari se exclud una pe alta. în fine, această
la păgâni nu se pomenesc ; până acolo că unul 
din voi trdeşte cu soţia tatălui său. Ş i voi vă

primă sentinţă scrisă de judecata bisericească, 
după însăşi forma ei externă, a primit o în-



1

seninătate de model şi prototip pentru sentin

ţele vremurilor viitoare.

Ce ecou luminos reprezintă următoarele cu

vinte ale sentinţei asupra lui Nestoriu: «Domnul

nostru Iisus Hristos asupra căruia el (Nestoriu) 

a aruncat hulă, prin buzele acestui sobor sfânt 

hotărăşte: să-l lipsească de cinstea episcopală şi 

să-l îndepărteze de comunicarea cu biserica».

Cu toată deosebirea condiţiunilor externe tn 

care s!au rostit sentinţele celor doi apostoli, 

după caracterul lor lăuntric, ele sunt cu totul 

similare. Şi într’un caz, şi în cellalt: a) sentinţa 

se dă de Apostolul; b) ea se dă prin puterea 

lui Dumnezeu care se exprimă (în al doilea caz 

şi prin cuvinte) printr’o executare imediată a ei, 

evidentă pentru toţi (în primul caz moarte, în 

al doilea distrugerea cărnii); c) sentinţa se ho- 

târăşte personal de Apostol (în al doilea caz 

chiar în lipsă); dar ea se hotărăşte înaintea în- 

tregei biserici. Afară de pildele de judecată bi- 

sericească, care s’au săvârşit de înşişi Apostolii, 

mai avem o mărturie neîndoioasă (a Apostolu- 

lului Pavel), că deja în timpul Apostolilor jude

cata se făcea în biserica apostolică de persoane, 

alese de urmaşii Apostolilor şi afară de acestea, 

persoanele acestea erau instruite în ceia ce pri

veşte forma şi mijloacele de procedură păstrate 

pentru noi în epistolele A.postolului Pavel.

Cine sunt acele persoane şi în ce chip tre

buie să facă judecata bisericească ?

în prima epistolă ̂  către Timotei (V. 19, 20

şi 21) citim: împotriva unui presviter să nu pri

meşti învinuire decât pe temeiul mărturiei a doi 

sau trei martori. Pe cei ce păcătuesc, mustră-i 

înaintea tuturor, caşi ceilalţi sâ aibă frică. Te 

rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea 

Domnului Iisus Hristos şi înaintea îngerilor aleşi 

să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând părti

nitor, preconceput şi să nu faci nimic cu păr

tinire >.

Acest loc clasic, de drept bisericesc, şi-a gă

sit mulţi comentatori, între alţii şi printre pro-

4) Activitatea soboarelor ecumenice. Kanan. 1859, voi. I, pag. 
809 (traducere rusă din greceşti).
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testanţi. Iată părerile a doi dintre aceşti comen- 

tatori:

1) Tot dreptul penal al Noului Testament 

faţă de slujitorii bisericei se coprinde în cuvin

tele Apostolul Pavel către Timotei (Episioia I. 

V. 19, 20). în această poruncă, întâi, se spune, 

cui încredinţează Apostolul puterea judiciară in 

biserică contra-presviterilor şi celorlalte persoane 

duhovniceşti. Nici comunitatea creştină, nici pres- 

viterul, nici adunarea presviterilor, nici condu

cătorul ţărei, sau puterea lumească, ci numai 

Timotei, care este binevestitorul şi locţiitorul 

Apostolului,— cu alte cuvinte, episcopul este — 

după dreptul dumnezeesc, puterea legală în afa

cerile judecătoreşti, privitoare la slujitorii duhov

niceşti. Apostolului nu i-a venit în minte să în

vestească cu puterea judecătorească asupra slu

jitorilor bisericei pe altcineva şi nici pe acela 

care poartă răspunderea pentru întreaga stare 

a vieţei bisericeşti în păstoria încredinţată lui. 

Dacă nu găsim nicăeri în Sfânta Scriptură nicio 

urmă, când colegiului presviterilor să li se fi dat 

dreptul de supraveghere şi de pedepsire faţă de 

membrii ei, de aici reiese şi mai clar, că acest 

drept aparţinea în afară de Apostolul numai ace

luia care continua lucrul lui. Se înţelege dela 

sine că Timotei, în toate cercetările şi hotărâ

rile sale judecătoreşti, a putut să fie ajutat de 

cei mai buni dintre presviterii săi. Dai Sfânta 

Scriptură aminteşte numai punctul de plecare al 

puterei judecătoreşti-bisericeşti, din care trebuie 

să izvorască toate celelalte.’)

2) Apostolul Pavel în epistolele sale pasto

rale a dat prescripţiile trebuitoare pentru toate 

vremurile despre instituirea slujirei episcopale şi 

între altele, a vorbit şi despre procedura jude- 

câţei privitoare la învinuirea presviterilor. Cât 

foc pune Apostolul când sfătueşte* pe Timotei 

(st. 21) «ca, în acuzări contra presviterilor, să nu 

procedeze cu gând preconceput şi nici cu păr

tinire» ! 2)
ŞT. BERECHET.

*) Lechler: «Die neute3tamentliche Lehre vom heiligen Amte. 
Stuttgart 1857: pag. 434^436.

a) isenberg: «Primat und Episcopat*, pag. 51 şi 52.

JUDECATA BISERICEASCA
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\

Crucea din „Scumpul Lemn“ din Sf. Mănăstire Putna
In sfintele noastre mânăstiri şi biserici, cu toată le întinde dealungul braţului mai mare orizontal

vitrţgia vremurilor, ce au trecut preste ele, se al crucii. Deasupra capului Său, la punctul de

păstrează încă şi până azi unele odoare scumpe, 

cu cari marii şi pioşii noştri Înaintaşi au ţinut

să le înzestreze întru veşnica lor amintire.

încrucişare al braţului prim orizontal, planează 

ch pul unui heruvim. Mai în sus de heruvim 

sunt scrise literele I N, iară mai jos de heruvim

Cu deosebire sfânta mânâstre Putna, zidită de literele B I. Ele redau cuprinsul inscripţîunii"ce
«

Marele Voevod al Moidovii Domnul Ştefan cel Pilat a pus-o deasupra Capului Domnului nostru

Mare şi Stânt, între anii 1466-69 şi unde la anu Iisus Hristos, când Acesta a fost răstignit pe

1504râmâşiţelepâmânteştialeacestuiVoevodmare cruce. Literele 1 N înseamnă ’ItjooO? Na£api}v6s

au fost depuse pentru a-şi afla odihna lor până la (Iisus Nazarineanul)», literele B I «BaatAeu? ’Ioo-

a doua venire a Domnului, a fost bogat înzes- Souoov (Regele Iudeilor)>. La fiecare colţ ?.l celor

trată de acest Domn şi de urmaşii acestuia cu două braţe orizontale ale Crucii este pictat chipul

odoare scumpe.

Ele sunt cea mai vie mărturie a sufletelor 

lor mari şi pioase, care s’au călăuzit în viaţă.

Cel mai scump odor este' o Cruce din «Scumpul 

Lemn», care se păstrează în această sf. Mă

năstire.

Crucea din «Scumpul Lemn» este o cruce 

veche patriarhală, cu două braţe orizontale lu

crată în proporţiuni 

foarte frumoase. Ţin 

să notez însă, câ 

br?ţele orizontale nu 

sunt tăiate separat

şi aşezate şi fixate 

pe braţul vertical al 

crucii, ca de obiceiu, 

ci crucea împreună 

cu braţele ei este 

tăiată dintr’o singură 

bucată de lemn.

înălţimea crucii 

este de 31.4 cm.

Braţul prim orizontal 

are o lungime de 

10.5 cm., iară braţul 

al doilea, care e mai 

în jos de cel dintâiu, 

are o lungime de 

14.3 cm. Lăţimea

unui evanghelist. Fiecare ţine câte un codice 

evanghelic în mână. Pictura e făcută în stil 

vechiu nobilitat bizantin.

Pe cealaltă parte 

a crucii înzadar ne

am aştepta să ve

dem pictat chipul 
sfântului Ioan Bo

tezătorul sau altă 

scenă din viaţaDom- 

nului nostru Iisus 

Hristos sau vre un 

sfânt oarecare, pre

cum se obişnuieşte 

de alt cum. Această
f

sfântă cruce poartă 

pe reversul ei o in- 

scripţiune mare, fă

cută de sus până 

jos cu litere negre 

pe câmp roş Cel ce 

a pictat această sf. 

Cruce se vede că

avea să ni comu- 

nice o ştire deosebit de importantă cu privire 

la această sf. Cruce.

Inscripţiunea e făcută în litere mari unciale 

greceşti, dară pe unele locuri vedem câ s’au 

strecurat şi litere mici semiunciale, resp. minus-

braţelor este peste tot de 2.5 cm., iară gro- cule. Scrisoarea are preste tot semnele spiri-

simea lor de 1.5 cm.

Pe faţa crucii, care e încadrată de o margine 

puţin ridicată, e pictat chipul Domnului nostru 

I îc,’3S Hr’stop, răstignit pe cruce, Mânile Sale si

telor şi a accentelor. Poartă aşa dară caracterul 

unei inscripţiuni, ce s’a făcut cam prin sec. 10

d. H.

Ca şi pictura de pe faţa acestei sfinte Cruci,
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aşa şi inscripţiunea de pe reversul ei, In cursul 

vremurilor a devenit defectă. Pictura a căzut, 

aşa că a rămas pe unele locuri să se vadă

«implu lemnul acestei sfinte Cruci.

In scripţiunea in starea ei prezentă, defectă, este 

următoarea :*) .

« T00X0 âo tt {Aspos TI k* ZOO TlţJUOO £6X00 TCU

napă zoo aozoxpăzopog Pco[j.avo(5 ev zrj') âyia.1) xod 

6aaiXurj') [iov/j') tot) Supoicoxajjioo t(ov dŢt.oov ev-

56£cov (jLSYaXojJi.apx6pa)V teaxapdxovra’) dytspcoâsvto? 

iv Bzcti3) eţaxic/'i\io3Z(b4) xetpaxoaio'câ) Ssotspco,

orcep coti xb jj-EŢcatov 7udvtcov twv ev 7tdat5) zfj6) 
o?xoojiivY}8 Siax7jpoo|j.£vov’7), xatd rr̂ v [xapttupîav8) 

tou 6aatXxoo9) auto o ypo' oSookAoo' zoo 61101(00) l0) 

’f] ărjzzrjzos xai dxatdX^îrcog xai 0-ata11) â6vaţj.i<; 

îia<poXdaoei too? irpoaxovoovta? aOt&v dico iravto? 

xaxoo ze xai atoţiatos. 'Aţj-fjV.»

•) Păr. Prof. Dr. V. Gheorghiu a reprodus inscripţiunea mai 
tntai aşa cum e pe cruce, în forma slovelor ei şi cu şirurile 
întocmai în aşezarea de pe braţele crucii, arătând cu slove 
punctate pe acele care s’au ros de vreme şi nu se mai pot 
citi. Pe urmă, într’o a doua reproducere, în acelaş şir şi formă, 
dă inscripţiunea întreagă, cu slovele care lipsesc, la locul lor. 
După aceasta o dă, în sfârşit, numai în scriere grecească cu
rentă, dar în ortogratia ei. Noi am reprodus aici numai pe cea 
din urmă, tiindcă nu aveam chipul să reproducem aici, In tipo
grafia noastră, slovele greceşi în chipu! cum au fost copiate şi 
cu arătări prin puncte pentru cele lipsă.-Notă. Arhim. Scriban.

1) Dative fără iota adscriptum, resp. subscriptum.

2) In loc de Tsooapaxovira.

3) Dativul singular «tat stă în loc de Stei, pentrucă difton

gul at se cetia pe atunci ca e, iară et ca i.

4) Unimea dela miia de ani lipseşte pe inscripţiune.
Dară noi nu putem sta nici un moment la îndoială, că ea

nu poaie fi alta decât şase (e£). Spaţiul rămas Hbei în urma 

deteriorării inscripţiunii nici nu ne permite a substitui mai mult

d« 3 litere (*&*), iară cronologia nici nu admite altă miie de
i  •

ani decât numai 6000 (iSaxioxtXtoţ). Anul 6402, ar fi aşa darS 
anul care se induce în inscripţiune. El este anul 6402 dela crea

rea lumii şi lui fi corespunde, dacă substragem dela el, con
form praxei Constantinopolitane, 5508 ani, anii înainte de Hris

tos, anul 894 după naşterea lui Hristos. Dacă ar încerca cine

va însă să suplinească la locul menţionat 5000 (rcev'caxiaxlXioc), 

atunci ar vedea, că anului 5402 ar trebui să-i corespundă un 

an (107) înainte de naşterea Domnului, dat fiind cri era Con- 

stantinopolitană susţine, că dela creearea lumii până la naş
terea Domnului âu trecut 5508 ani. Iară cine ar vrea să com

pleteze numărul miilor de ani îa aşa fel, că s’ar gândi la 7000

(iircaxiGX&ios), s’ar convinge în curând, că şi acest calcul 

tale imposibil, căci anului 7402 dela crearea lumii îi cores

punde anul 1894 d. H. Crucea noastră este însă netăgăduit 
mult mal veche, decât ca să o putem străpune în anul 1894 
d. H.

Notez totodată, că nici dativul acesta (âîa7toyiXtoatâ)) Şi nici 

cele 2 dative ce urmează nu au iota adscriptum, resp. sub
scriptum, pentrucă el pe atunci nu se mai auzia în graiu viu, 

ci era numai o reminiscenţă din limba clasică greacă,' c??re se

păstra numai prin şcoalele gramaticale.

5) ridat este nu cumva dativul plural, cum ar putea crede 

cineva la prima vedere, ci dativul singular femenin şi stă în

loc de ffdoţ din motivul arătat şi mai sus, că % resp, st se

In traducere română, inscripţiunea sună altfe!

«Aceasta este o parte din Scumpul Lemn cei 

dăruit de împăratul Romanos sfintei ţi împără

teştii mănăstiri Xiropotamos, cea închinată mă

riţilor şi marilor 40 de martiri, în anul 6402. 

Ea este cea mai mare (parte), din câte se păs

trează în întreaga lume, potrivit cu mărturia 

împărătescului său hrisov, a cărei neînvinsă şi 

netrecătoare şi minunată putere scuteşte pre cei, 

carii I-se închină, de tot răul sufletesc şi tru

pesc. Amin».

Cuprinsul inscripţiunii ni comunică înainte de 

toate, că această sf. Cruce «este o parte din 

Scumpul Lemn», adică din acel Lemn, pe care 

însuş Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus 

Hristos, răstignit fiind, şi a săvârşit opera de 

mântuire a neamului omenesc.
C '

i

Cât priveşte Scumpul Lemn al Crucii Dom

nului nostru Iisus Hristos, părinţii şi scriitorii 

vechi bisericeşti ni comunică următoarele: După 

ce Împăratului Constantin, care se pregătea la 

luptă în contra lui Maxenţiu, ii apăruse semnul 

crucii pe- cer, in puterea căreia a şi răpus pe 

contrarul său, gândul său şi al maicii sale Elena 

era captivat pentru Hristos. Mai ales în inima 

pioasă a maicii sale se deşteptă dorul fierbinte 

de a vizita locurile sfinte, unde a murit Dom

nul. Drept aceea ea pleacă la Ierusalim şi, so- 

sită la faţa locului, află, că mormântul şi totaşa 

şi locul de răstignire al Domnului au fost aco-

cetia pe atunci ca i. Scriitorul inscripţiunii, nu se ţine, după 

cum vedem, de ortografia etimologică a cuvintelor, ci de cea 

fonetică, scriind aşa după cum se vorbia pe atunci.
. 6) Dative singulare, iarăş fără iota adscriptum, resp. sub
scriptum.

7) AiaT7]poD|jivov stă în locul genetivului plural Staryjpoo- 

{livaw. Aceasta ni-o arată nu numai legătura gramaticală cu cu

vintele anterioare ftdvrtov 'cwv..., d  şi accentul ce*l poartă pe 

silaba penultimă. Dacă am avea de a face cu acusativul sin
gular, atunci accentul ar trebui să stea pe silaba aptepenul-

timă (5iaT7jpo6[xsvov). Dreptaceea vom zice, că litera o stă la lo

cul literei pentrucă şi una şi alta se respica ca o. Vrea să 
zică iarăş ortografie fonetică.

8) Maprtopiav stă în loc de [xapToptav, pentrucă silaba tttiM 

se auzia mai întâiu cu un i deschis şi apoi cu i închis (t>). 
Ortografie fonetică.

9) BaoiXxoo în loc de Baa:Xtxo6. Tot ortografie fonetică

10) Deasupra cuvântului orcot Sunt aruncate nişte semne.
✓

Presupun că e accentul şi cu literele oo, aşa că am putea cet 

ârcotoo.
1 1 ) 0aia în loc de pentrucă cuvântul are să se ce- 

tiască „theaM şi nu „thia“. Diftongul at se cetia ca e, iară 

st ca i.
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perite cu o pătură înaltă de pământ, iară dea

supra acestor locuri sfinte creştinilor, încă îm

păratul Adrian 117— 138 d. H. zidise un templu 

zeiţei Venus şi ridicase altare zeului Jupiter. De 

atunci creştinii nici nu mai puteau vizita acele 

locuri pentru a nu fi bănuiţi, că sunt închină

tori de idoli, ci le ocoleau. Din porunca împă

rătesei Elena templul zeiţei Venus este însă 

surpat, iară altarele lui Jupiter înlăturate.

După muncă încordată, săpând în adâncime, se 

descopere mai întâiu peştera sfântului mormânt 

şi nu departe de aici, în direcţiune ostică, trei 

cruci împreună cu inscripţiunea, care stătea des-
*

prinsă de trunchiul crucii, şi mai multe cuie de 

fier. Fâră îndoială, că una din aceste cruci tre

buia să fie crucea Domnului Iisus Hristos. Dară 

cum nu aveau nici un indiciu mai sigur, ca să 

poată deosebi Crucea Domnului de celelalte 2 

cruci, la sfatul episcopului de pe atunci al Ie

rusalimului, Macarie, se încearcă puterea făcă

toare de minuni a Crucii Domnului la o ma- 

tronă bătrână, care zăcea greu bolnavă. După 

rugi fierbinţi înălţate către cer din partea epis

copului şi a clerului său, bolnava se atinge, în 

prezenţa împărătesei şi a poporului adunat, de

una şi de a doua cruce, dară nu simte nici o 
îmbunătăţie a stării sale.

îndată ce însă şi-a întins mânile şi s’a atins 

de a treia cruce, ea s’a însănătoşit imediat pe 

deplin. Iară după mărturia altora, prin atingere 

cu Crucea Domnului Iisus Hristos, se zice, că a

înviat şi un mort din somnul greu al morţii. In

urma acestei puteri făcătoare de minuni, Crucea 

aceasta a fost socotită de toţi Crucea Domnu

lui nostru Iisus Hristos.

La nedumerirea unora, carii s’au întrebat, cum 

de Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, care

prin decurs de 300 de ani a stat îngropată în
, *

pământ, s’a putut conserva, învăţatul Rohault 

de FUury ’), care a făcut cercetări amănunţite 

asupra părticelelor din Scumpul Lemn al Crucii 

Domnului, câte se păstrează azi în diferitele mă

năstiri, biserici şi muzee din lume, şi a con

statat câ sunt de lemn de cedru, răspunde, că 

lemnul de cedru este unul dintre cele mai re

zistente soiuri de lemn şi îngropat în pământ

şi scutit de influenţa aerului poate să se con
serve sute de ani.

') In scrierea sa monumental?: M^moire sur Ies instru
mente de la Passion, Paris, 1870.

Şi dacă ar vrea cineva să zică, că nu e pro

babil că pentru Crucea Domnului s’ar fi între

buinţat lemn de cedru, ci cred că se va fi în

trebuinţat alt soiu de lemn, care era mai puţin 

preţios şi care le stătea Iudeilor mai la înde

mână, atunci vom răspunde, că precum s’a aflat 

pentru Domnul, care era socotit împăratul 

Iudeilor, o hlamidă (manta) roşie de purpură, 

o stofă deosebit de scumpă, pentru a-L îm

brăca, când a fost condamnat la moarte (Mat.

27, 28, 31), tot aşa Iudeii îi vor fi făcut şi 

o cruce de lemn de cedru pentru a-şi bate joc 

şi în ce priveşte instrumentul de tortură de 

Dânsul. Lemn dê  cedru se afla pe atunci în 

Ierusalim, căci se întrebuinţa la restaurarea tem

plului, cai*e încă nu se terminase.

O parte din Crucea Domnului ş. a., cea mai 

mică dimpreună cu cuiele aflate, împărăteasa 

Elena o trimite fiului său, împăratului Constan

tin, la Constantinopole, iară partea cea mai mare 

din Crucea Domnului, din porunca ei, e îmbră

cată în argint şi predată episcopului Macarie 

pentru a fi păstrată în biserica sfântului Mor

mânt, care se zideşte în curând şi care a fost 

sfinţită in ziua de 13 Septemvrie a anului 335 

d. H. In ziua următoare de 14 Septemvrie, sf. 

Cruce este arătată de pe amvonul bisericii pen

tru prima dată poporului adunat, care i-se în

chină cu adâncă veneraţiune. De acum înainte, 

peregrini din toate părţile lumii încep a veni la 

Ierusalim spre a se învrednici să vadă şi să se 

închine locurilor sfinte şi sfintei Cruci a Domnu

lui Iisus Hristos. Cea mai veche mărturie ce-o 

avem în direcţiunea aceasta este scrierea «pe- 

regrinatio Sylviae»1) din sec. 4, în care ni se 

spune, că sf. Cruce se află îmbrăcată în argint 

şi se păstrează cu scumpete într’un dulap din 

biserica sfântului Mormânt din Ierusalim.
✓

Dară şi în Constantinopole lemnul sfintei Cruci 

era venerat cu deosebită pietate. O mărturie cla

sică ni este viaţa sfântului Ioan Gură de Aur 

scrisă de George 2).

Din Lemnul sfintei Cruci a Domnului în cursul 

vremurilor s’au tăiat bucăţi mai mari sau mai 

mici de au fost împărţite bisericilor celor mai 

mari şi persoanelor celor mai distinse. Acum 

Sf. Ciril din Ierusalim 3) ni spune în cateheza

) Gamurrini, S. Sylviae Aquilan. peregrinatio ad loca sanef.
2 ed., Komae 1 6 8 8 , p. 64.

*) La thohust bibi Cod. 96 (Migne 103, 355 s.)
*) Migne, 33, 469; cf. şi cat. 13» 23 (Migne, ibd., 800).
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a patra, pe care o ţine ca presviter între anii

347—351, că «-părticele din Scumpul Lemn al 

Crucii Domnului sunt răspândite în întreaga 

lume». Şi tot aşa ni mărturiseşre şi sf. Ioan 

Gură de Aur *) în scrierea sa contra Iudeilor şi 

păgânilor «Quod Christus est Deus», scrisă cel 

mai târziu la anul 387 d. H., că «fiecare creştin 

avea năzuinţa a vedea sf. Cruce, pe care a 

murit Domnul Iisus Hristos, şi a I se închina 

Ei» şi că «părţi din Ea se păstrează în cap

sule de aur şi bărbaţii şi muerile le poartă la 

grumaz sau pe piept». Şi dacă oarecărei bise

rici sau persoane mai distinse i se trimetea în 

dar o părticea din Scumpul Lemn al Crucii 

Domnului Iisus Hristos, de obiceiu se dresau 

scrisori de acreditare pentru acest prea scump 

odor, care li se trimetea în semn de deosebită 

iubire şi consideraţiune.

Cele mai multe părticele din Crăcea Dom

nului Iisus Hristos, câte se păstrează azi prin 

diferitele biserici şi locuri ale lumii, sunt în ge

neral foarte mici. Ele au adese un volum de 

puţini mm8. Dară în schimb sunt aşezate în 

cruci mari de aur sau argint şi înfrumuseţate 

cu multe şi mari pietre scumpe.

Crucea din Scumpul Lemn, care se păstrează 

în sf. mănăstire Putna, nu e îmbrăcată nici în 

aur, nici în argint şi nu e înfrumuseţată nici cu 

pietre scumpe. Şi totuş Ea îşi are preţul său 

nespus de mare, pentrucă Ea este, precum ni 

spune inscripţiunea de pe Ea, «cea mai mare 

părticea (scil. din Crucea Domnului), din câte 

se păstrează în întreaga lume». Ş' pentru a do

vedi aceasta cel ce a făcut inscripţiunea se pro

voacă la mărtuiia unui hrisov al împăratului Ro- 

manos, în posesiunea căruia fusese până atunci 

această sf. Cruce şi care o dăruise la anul 6402 

St. Mănăstiri Xiropotamos. Şi într’adevăr, după 

cât ştiu, nici una din părticelele, câte se păs

trează din Scumpul Lemn al Crucii Domnului 

încă până azi, nu are nici dimensiunile şi nici 

volumul Crucii noastre. Volumul Crucii noastre, 

calculat după dimensiunile arătate mai sus2), a-

tinge adică suma considerabilă de 19.200 mm3.

Cât priveşte pre împăratul Romanos, de a că

‘) Mijme, 48, 826.
*) [31-4 + (10-5 — 2-5) + (14.3-2.5)] X  2-5X  15 =(31-4 + 8 + 

11-8) X  ^5 X 1 5 =  51-2X2-5 X  t-5= 128 X 1 ‘5 =  192 cm» =  

19,200 mm'.

rui hrisov se face menţiune pe inscripţiunea 

acestei sfinte Cruci, istoria imperiului bizantin 

ni spune, că după moartea împăratului Leon 

filosoful (-j-912), destinele imperiului ajung în 

mânile unui copil în vârstă fragedă de numai

7 ani, Constantin Porfirogenitul.

In locul lui, frâoele guvernului le conduce ma: 

întâiu maică-sa Zoe. La 919, el se căsătoreşte 

însă cu frumoasa Elena, fiica generalului de ma

rină Romanos. Puţine luni mai târziu, cu asen

timentul său, tata-socru este încoronat coreginte

în imperiu (17 Dec. 919). Ia aceste condiţiuni,

Romanos I, conumit Lecapenos, ajunge impare* 

în imperiul bizantin şi domneşte până la anu! 

944. El era un regent foarte slab, dară de o 

bunătate de inimă extraordinară şi deosebit de 

pios. El nu are nici o înţelegere pentru ches

tiunile mari politice ale imperiului, ci se ocupă 

cu studiul, şi grija sa de frunte era sâ zidească 

mănăstiri şi biserici şi sâ le înzestreze în mod 

cât mai munificient ’).

Deosebită îngrijire poartă acest împărat, după 

cum reiese .şi din textul inscripţiunii noastre, sf. 

mănăstirii Xiropotamos. Aceasta este încă şi 

astăzi una dintre cele mai mari mănăstiri, cari 

s’au zidit cândva pe sf. munte Athos.

Mănăstirea Xiropotamos se zice pe inscrip

ţiunea Crucii noastre, că «e dedicată sfinţilor 

măriţilor marilor 40 de martiri», Şi într’ade

văr, din descrierile călătorilor, cari au vizitat 

mănăstirile de pe sf. munte Athos, aflu, că sf. 

mănăstire Xiropotamos este închinată celor 40 

de sfinţi martiri*).

Iară cât despre hrisovul împăratului Romanos, 

de care se face menţiune pe inscripţiunea Crucii 

noastre, aflu în pidalionul bisericii greceşti, edat 

în Lipsea la anul 1800, unele notiţe deo

sebit de interesante asupra sf. munte şi mă

năstirilor de acolo. Intre altele ni se spun urmă

toarele : «Cei mai mulţi nu ştiu sau nu vreau 

să creadă, dacă aud istorisindu-se din partea 

cuiva, că muntele acesta (muntele Athos) a fose 

onorat de Dumnezeu şi a devenit un loc, ia 

care se aud mai ales şi neîncetat înâlţându-se 

laude lui Dumnezeu şi care de aproape 15 se-

‘) Vezi Schlosser's Weltgeschichfe, 4 Bd., 1871, p. 542 ss. ; 

Pauiy, Realencyklopădie der klass. Allerlhumswissenschaft, 

ari.: Bynzanfinl.
') cf. H. Geher, Vom hîiligzn Bzrge und aus Makedonten

Leipzig, 1904, p. 29 ss.
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coli, decând creştinii au primit dela Dumnezeu 

dominaţiunea preste lume (adică din timpurile
&

lui Constantin cel Mare încoace)* a devenit o 

şcoală de virtute şi sfinţenie. Dreptaceea eu am

vroit să mă încerc a spune toate, câte am aflat 

şi am cetit despre situaţiunea şi viaţa călugă

rilor depe acest munte în hrisoavele vechi îm- 

părăteşi sau în alte documente.

înainte de toate, se află un hrisov scris la po

runca împăratului Vasile 1. Macedoneanul '), care 

priveşte certele pentru frontieră.... Alt hrisov 

rupt, al împăratului Leoricel înţelept 2), întăreşte 

hrisovul părintelui său, în urma căruia muntelui

i-se garantează privilegiile vechi, cari le are. 

Aceste se întăresc şi printr’un alt hrisov al fiu

lui său Constantin 3) şi ai socrului acestuia Ro- 

manos şi al fiilor lui Romanos. In aceste hri

soave, se află aceeaş organizaţiune, care o are 

.muntele şi în timpurile de după sf. Atanasie... 

Apoi mărturiseşte Romanos, socrul lui Constan

tin, fiul lui Leon, în hrisovul, care-1 dă mănăs

tirii Xiropotamos, pe care a rest*aurat-o din nou, 

cum că mănăstirea aceasta fusese zidită odini-

care le are împăratul Romanos şi după cele ce 

ni le-a spus inscripţiunea depe Crucea noastră, 

cu mănăstirea Xiropotamos. De interes ar fi si 

se ştie însă şi dacă în acel hrisov se face men

ţiune totodată despre darul deosebit de preţios, 

ce împăratul Romanos îl face acestei mănăstiri, 

dăruindu-i această sf. Cruce făcută din Scumpul 

Lemn.

Până a nu cunoaşte pe deplin cuprinsul hri

sovului din urmă al împăratului Romanos, mă 

văd nevoit sâ atrag atenţiunea cetitorilor a- 

supra? unei dificultăţi, care pare că ne opreşte 

deocamdată să identificăm hrisovul menţionat 

cu hrisovul, de care e vorbă pe inscripţiunea 

Crucii noastre. In lexiconul mare bisericesc al 

lui Welzer şi Welte, tom I, art. Athos, p. 1557, 

hrisovul împăratului Romanos privitor la restau

rarea mănăstirii Xiropotamos se zice, că da

tează din anul 924 d. H. Dacă datarea acestui 

hrisov este corectă, atunci trebue să spun, că 

cu această dată nu se uneşte data hrisovului 

menţionat pe inscripţiunea de pe Crucei noas 

tră. Vorbesc aşa pentrucă, deşi strict vorbind

oară de sf. Pulcheria, fiica lui Arcadie. . Toate. inscripţiunea de pe Crucea noastră ni spune

hrisoavele aceste eu le-am văzut în cărţile de 

hrisoave ale comunităţii (™? xoivcorr/co?4). Din

numai at*t, că Crucea a fost dăruită mănăstirii

Xiropotamos la anul 6402= 894 d. H., totuş 

cele comunicate pân£ acuma, putem aşa dară sunt aplecat deocamdată să presupun, că şt hri- 

să reţinem, că scriitorul raportului acestuia dat 

asupra sfintelor mănăstiri de pe sf. Munte are

sovul împărătesc, care testează, că această s‘. 

Cruce este cea mai mare din Scumpul Lemn,

cunoştinţă intre altele şi despre două hrisoave din câte se păstrează în întreaga lume, datează

ale împăratului Romanos privitoare la mănăst:- din acelaş an. Dară nu este imposibil, ca îm-

rile de pe sf. Munte. Hrisovul dintâiu dat de păratul Romanos să fi dăruit aceasta sf. Cruce

împăratul Romanos, împreună cu fiii săi şi cu mănăstirii Xiropotamos şi-mai înainte de a de-

ginerele său, împăratul Constantin, priveşte or- 

ganizaţiunea ce o au mănăstirile de pe sf. Munte 

din vechime adâncă.

veni împărat, ş. a. la anul 894 d. H., iară mai 

ps urmă, ajungând împărat şi restaurând această 

sf. Mănăstire, în hrisovul dat cu acest prilej a 

Celălalt hrisov pare că e dat de împăratul confirmat-o în posesiunea sf. Cruci din Scumpul

Romanos singur, deşi el e numit socrul lui Con

stantin, fiul iui Leon şi priveşte restaurarea 

vechii mănăstiri Xiropotamos, zidită cam 500 

ani înainte de Pulcheria, fiica împăratului Ar

cadie. Acest hrisov ne interesează pre noi în 

mod deosebit, pentrucă el confirmă legăturile,

*) Vasile I. Macedoneanul domneşte dela anul 867-836.

*) Leon VI, filosoful cel înfelept, domneşte dela anul 886 - 912, 
*) Acesta esle împăralul Constantin VII Porphyrogennetos, 

care domneşte dela anul 912 - 959 ş. a. până la anul 919, frâ
nele imperiului ie conduce maicâ-sa Zoe, iară dela 919 —944, 

socrul său Romanos I Lecapenos şi cu fii săi.

*) P. 549 s.; vezi şi Zachariă’s Reise in den Orient, Heidel- 

berg 1840, p. 222 ss.

Lemn, care o dăruise acestei mănăstiri cam cu 

30 de ani mai înainte. Ori şi cum ar fi, mica di

ferenţă de ani între data, când această sf. Cruce 

a fost dăruită sf. mănăstiri Xiropotamos fşi în

tre data hrisovului împăratului Romanos, privitor 

la restaurarea mănăstirii Xiropotamos, de _ care 

se face menţiune în Pidalion, presupunând, că e 

fixată corect pe anul 924 d. H.( nu este de 

atare natură, ca noi pe baza acesteia să putem 

contesta autenticitatea inscripţiunii şi a Crucii

noastre. Din contra, ea este mai vârtos aptă să 
mă întărească în convingerea despre autentici
tatea inscripţinnii şi a Crucii noastre, când mă
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gândesc, că un înşelător de sigur că ar fi căutat 

să evite In mod cât mai scrupulos a introduce 

oare cari anahronisme în ce priveşte data când 

această sf. Cruce a fost dăruită mănăstirii men

ţionate, resp. a hrisovului împărătesc, care tes

tează, câ aceasta sf. Cruce este cea mai mare 

părticea din Scumpul Lemn, din câte să păs- 

treză în întreaga lume.

In timpul răsboaielor cruciate e ştiut, că pe

regrinii şi ostaşii cruciaţi au adus din Orient o 

mulţime de Cruci în Occident, despre cari sus

ţineau, că ar fi părţi din Scumpul Lemn al 

Crucii Domnului Iisus Hristos. Autenticitatea u- 

oora dintre relicviile aceste a fost recunoscută, 

a altora însă a fost contestată pe baza unor 

dovezi bine Întemeiate. Dar dacă s’a ridicat 

din partea unora şi obiecţiunea 1), că relicviile 

din Scumpul Lemn ar fi atât de numeroase, în 

cât, dacă le-am aduna la un loc, am putea 

construi din ele chiar o corabie, atunci nu pot 

să nu răspund, că afirmaţiunea aceasta este nu 

numai exagerată, ci şi absolut neîntemeiată. în

văţatul mai sus menţionat, Rohault de Fleuxy *), 

şi-a dat silinţa de a calcula, pe baza datelor 

mai vechi şi mai nouă ce le-a adunat în această 

direcţiune, ce volum fac toate părticelele din 

Lemnul Scump al Crucii Domnului, câte ni s’au
|

păstrat, şi a arătat, că suma tuturor acestora 

atinge deabia numărul de 9—10 milioane mm3. 

Şi dacă mai adăugăm, că încă pe atâte părti

cele din Scumpul Lemn îi vor fi rămas lui ne

cunoscute, atunci totuş numărul mm3, câţi i-am 

avea din Scumpul Lemn, nu ajunge nici pe de

parte de a construi din ei, nu o corabie, ci nici 

măcar o cruce, care să fi putut purta trupu*

unui om în mărime medie de cam 170 cm. şi 

greutate de cam 50—60 kgr. Presupunem, că 

Domnul Iisus Hristos ca om era de mărimea şi 

greutatea unui om mijlociu. Crucea Sa trebuia 

să aibă peste tot o Înălţime de aproape 4 m. 

Cel puţin 3/4 m., de nu cumva mai mult tre

buia îngropată în pământ pentru a putea purta 

trupul celui răstignit pe ea. Braţul orizontal tre

buia să aibă o lungime de cam 2 m. Şi dacă 

zicem, că lăţimea minimală a braţelor era nu

mai de 12 cm., iară grosimea lor numai de 8

') Erasmus de Rotterdam. Macauîay, Essay tlber Ranke’s Ge- 

«chlchte der Păpsfe, Fulda, p. 242, ş. a.
*) In scrierea sa: M6moire sur Ies insirumenis de la Passion, 

Paris, 1870, p. 97-197.

cm., atunci volumul unei aetfe! d*3 cruci ca!cu'e.t 

' în mm3 se urcă la suma ronsid* rabîlă de 6000 . .

120X80 mm3 =  57 600,000 mm3. Faţă de p-
*

ceasta sumă, suma părticelelor, care zieerr*, câ 

ar exista as’ăzi din Scumpul Lemn atinge d^ 

abia numărul de 10 resp. 20 mii. mm?. Yr«: a 

să zică de abia a cincea, resp. a treia parte d i  

volumul Crucii Domnului nostru iisus Hristo? Gi 

s’a păstrat până azi. Restul de 4/b, resp. *, s a 

pierdut sau ni este încă necunoscut.

Cu sfintele mănăstiri de pe sf. Munte Aihos 

Voevozii Moldoveni stăteau în contact d's:^’ 

de des şi viu. Ei făceau mănăstirilor de pe S:'. 

Munte multe daruri şi mari danii. Drept aceea 

na este imposibil, câ unul din aceşti Voevozi a 

avut fericirea a primi, ca contra dar din partea 

mănăstirii Xiropotamos aceasta sf. Cruce. Ace! 

fericit Voevod o va fi dăruit apoi sf. mănâst ri 

Putna.

Dar e posibil, că ea să fi ajuns în posesiu

nea sf. mănăstiri Putna şi pe altă cale, nouă ne-
*

cunoscută. Cercetări mai amănunte în hrisoavele 

ce ating istoria acestei mănăstiri şi In inventa

rele ei vechi, dacă mai există, ar putea adu^e 

oarecare lumină în această chestiune.
*

* *
Cât ne priveşte pre noi, urmaşii pioşilor noş

tri Înaintaşi, aş zice: să ne simţim fericiţi, că 

pronia cerească ni-a învrednicit ca să avem în 

mijlocul nostru cel mai scump şi mai nepreţnit 

odor pentru noi creştinii, o sf. Cruce din S um- 

Lemn al Crucii Domnului nostru Issus Hristos, 

care este dovadă de cea mai părintească îngri

jire ce ni-o poartă nouă şi ţării noastre Prea 

bunul nostru Dumnezeu, şi puşi sub scutul ocro

titor al acestei sf. Cruci, a cărei inscripţiune în 

graiul ei simplu şi concis ni spune că «posedă

o putere neînvinsă şi netrecătoare şi minunară 

şi scuteşte pre cei, carii I-se închină, de iot 

răul sufletesc şi trupesc», să ne rugăm şi noi
A

cu umilinţă şi din tot sufletul nostru zicând :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule al lui D ;“i- 

nezeu, care pe acest Scump Lemn al Cr;_ :;i 

Tale ai săvârşit lucrarea Ta mare de mântir-f a 

neamului omenesc, învredniceşte-mă şi pre m ie 

a mă face părtaş de toată binecuvântarea Ta, 

ferindu-mă de tot răul sutletesc şi trupe;?. 

Amin 1 (Aşa să fie I)
Dr. VASILE GHE0&3H.J

Profesor univer*:t-T
Ctrnăuţi, 1922,
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a p r o p ie r e a  Bise r ic il o r 1

Enciclica sinodală a Bisericii din Constantinopol 
către Bisericile lui Hristos de pretutindenea.

lubiji-vă unul pe altul
* cu deadinsul.

î Petru 1, 22.

Biserica noastră © de părere ca legătura dintre una şi 

alta şi o înţelegere reciprocă între mai multe Biserici creş

tine nu trebuie să fie împedecată prin deosebirile de doc

trină care există între ele şi că o asemenea înţelegere este 

foarte de dorit şi de trebuinţă, ba în multe chipuri chiar

şi folositoare, spre folosul bine gândit al fiecărei Biserici in 

parte, cum şi pentru întreaga creştinătate, pregătind ast- * 

fel şi uşurând întreaga şi binecuvântata unire, la care fie 

să putem ajunge cândva ou ajutorul lui Dumnezeu. De 

aceia Biserica noastră socoteşte timpul de acum ca foarte 

potrivit pentru a înfăţişa şi a socoti împreună această în

semnată chestiune. Fără îndoială, având în vedere vechile preju- 

diţii, tradiţiuni şi chiar pretenţiuni, este foarte eu putinţă 

ca aceleaşi greutăţi, care atât de des, au împedecat lucra

rea unirii, să se ridice din nou sau să fie scoase înainte.

Cu toate acestea, având în vedere că, de data aceasta* este
/  /  t

vorba numai să ne punem în legătură şi să ne înţelegem, 

greutăţile nu vor mai fi atât de mari, şi dacă va fi bună 

voinţă şi tragere de inimă, nici nu vor putea fi ele o pie

dică de nebiruit.

Noi socotim că acum, când s’a înfiinţat o Ligă m Naţiu

nilor, care a început cu aşa de bune făgăduinţe pentru 

viitor, e vremea cea mai potrivită când un astfel de lucru 

se poate îndeplini. Deci plini de nădejde, noi dorim să*ar&- 

tâm în scurt gândurile şi părerile noastre, despre chipul 

unei astfel de legături şi înţelegeri şi cum socotim noi că 

ar fi cu putinţă. Pe acestea noi le înfăţişăm socotirii şi 

judecăţii fraţilor noştri din Răsărit, cât şi venerabilelor 

Biserici din tot Apusul.

Noi socotim că două lucruri ar putea să contribuie foarte 

mult pentru a ajunge îa o înţelegere atât de dorită şi de 

folositoare, cum şi a o încheia şi a o arăta în chip public.

înainte de toate, noi socotim de trebuinţă înlăturarea 

oricărei neîncrederi şi frecături dintre feluritele Biserici,
«

pricinuite de năzuinţa, care se vede la unele din ele, de a

momi şi converti pe credincioşii altor confesiuni. Căoi fie*
i

care ştie ceiace, din nenorocire, se întâmplă chiar acum, 

turburând pacea lăuntrică a Bisericilor, şi mai cu seamă a 

celor din Răsărit, peste care au venit întristări şi încercări 

nouă dela cei de aceiaşi religiune; şi, faţă de slabele rezul

tate căpătate, cât de mare este, în schimb, ura şi împotri

virea pricinuită de năzuinţa din partea unora din ele, de a 

face prozeliţi şi a momi pe închinătorii altor confesiuni 

creştine.

Şi astfel sinceritatea şi, mai pre sus de toate, încrede

rea statornicindu-se din nou între Biserici, noi socotim drept

cel mai însemnat lucru ca iubirea să se înfiripes* şi s& se 

întărească din nou între ele, încât să nu se mai privească 

una pe alta ca străini şi vrăjmaşi, ci ca rude şi prieteni 

în Hristos, ca împreună moştenitori şi împreună un 
trup şi împreună părtaşi făgăduinţei lui Hristos prin 
evanghelie (Efeseni 3, 6). Şi când cele mai multe Biserici 

vor fi inspirate de iubire şi o vor pune mai presus de orice, 

în judecata lor despre alţii şi în legătură una cu alt*, 

atunci, în loc de înmulţi şi lărgi neînţelegerile de faţă, 

vor fi în stare să le micşoreze şi să le slăbească pe cât om 

putinţă. Hrănind un interes statornic pentru bunăstarea, 

aşezarea şi înflorirea celorlalte Biserici, câştigânduşi o mai 

deplină cunoştinţă despre ele prin râvna lor de a urmări 

ce se petrece în acele Biserici, şi arătându-se gata de a le 

da o mână de ajutor şi ocrotire, oridecâteori vine prilejul,
%

ele vor îndeplini prin aceasta multe lucruri bune pentru 

cinstea şi folosul atât al lor însuşi, cât şi al întregii creţ- 

tinătăţi, iar chestiunea unirii va face mulţi paşi înainte.

După părerea noasfră, prietenia şi buna îmbrăţişare a 

unuia către altul ar putea să se arat'' cu deosebire în chi

pul următor: 1. prin primirea unui calendar comun, aşa ca 

toate Bisericile să poată prăznui în aceiaş timp marile săr

bători ale creştinătăţii ; 2. prin schimbarea de scrisori fră

ţeşti la marile sărbători ale anului bisericesc când e obi

ceiul a face aşa sau în alte împrejurări deosebite; 3. prin

începerea de legături frăţeşti între reprezentanţii feluritelor 

Biserici în locurile unde se găsesc ; 4 . prin legături între 

feluritele şcoale de teologie sau individual între teologi şi 

prin schimbare de reviste şi alte publicaţiuni religioase ; 

5. prin primirea în şcoaleie bisericeşti şi semilnarii a tine*

rilor de aită confesiune; 6. prin adunarea de congrese pan-

creştine, pentru studiarea chestiunilor de un interes obşteso;

7. prin examinarea parţială, mai mult din punct de vedere 

istoric, & controverselor dogmatice, în cursurile despre ele 

sau în tratatele de teologie ; 8. prin respectul reciproc al 

obiceiurilor şi riturilor consfinţite în feluritele Biserici ; 

9. prin antorizarea de a săvârşi slujba înmormântării şi 

îngroparea creştinilor morţi în ţări străine, în locurile de 

rugăciune şi cimitirele unei confesiuni deosebite; 10. prin 

regularea chestiunii căsătoriilor mixte între închinătorii fe

luritelor confesiuni; 11. în sfârşit, prin ajutarea reciprocă, 

atunci când e vorba de operele pioase pentru a întări cre

dinţa, pentru binefacere şi altele.

O astfel de înţelegere vie şi din toată inima între Bi-

*) Vezi Nrt 9 pag. 647.

serici va fi binefăcătoare pentru întreaga fiinţă a Bisericii, 

mai mult decât pentru fiecare Biserică în parte, dacă ne 

gândim oât de multe sunt primejdiile care le atacă pe toate 

la un loc, fiindcă aceste primejdii privesc înseşi temeliile 

credinţei creştine şi însăşi întocmirea vieţii şi societăţii

creştineşti. Căci războiul, oare abia s’a isprăvit, a scos la

iveală multele rele care copleşeau viaţa naţiunilor creştine

şi a descoperit, în multe împrejurări, o atât de mare lipsă

de respect pentru înseşi principiile de dreptate şi umani
tate, încât nu numai a înmulţit relele, dar a mai ursit şi
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altele, de o natură mai mult practică, şi împotriva cărora,
g

fireşte, toate Biserioile trebuie să lucreze ca cea mai mare 

grijă şi luare-aminte , 1. Alcoolismul câştigă teren pe fie- 

oare e i; 2. luxul fără frâu se răspândeşte sub pretextul 

că faoe viaţa mai frumoasă şi mai veselă ; 3. corupţiunea, 

care ou greu se acopere cu haina libertăţii şi emancipării;

4. pildele de imoralitate pe care literatura, teatrul, pictura 

şi muzica le răspândesc atât de des, sub pretextul că slu- 

jeso cauza gustului şi a .artei or^frumoase ; 5, în sfârşit, 

cultul bogăţiilor şi dispreţul idealurilor mai înalte. Toate 

aoestea şi altele la fel sunt primejdii serioase pentru for

marea societăţilor creştineşti şi cer un studiu comun şi coo

perare din partea tuturor Bisericilor creştine.

In sfârşit, este de datoria Bisericilor oare se împodobesc 

cu sfântul nume al lui Hristos de a nu uita şi a nu mai 

ii nepăsătoare către porunca Lui cea nouă şi mare a iubirii, 

şi a nu rămânea în chip ruşinos în urma autorităţilor po

litice, care, aplicând ou inimă duhul evangheliei şi al drep

tăţii lui Hristos, au şi întemeiat, cu semne bune pentru 

viitor, Liga Naţiunilor, pentru apărarea dreptăţii şi culti

varea iubirii şi armoniei printre neamuri.

Pentru toate aceste pricini, noi, nădăjduind că şi cele

lalte Biserici vor împărtăşi gândurile noastre şi părerile 

arătate mai sus, pentru trebuinţa de a porni, măcar ca un 

început, o astfel de cooperare şi legătură între Biserici 

cerem dela fiecare din ele: să ne împărtăşească ce cugetă 

ele despre asta, aşa că, după ce ne vom fi înţeles asupra 

obiectului, Bă şi putem păşi împreună la împlinirea lui şi

astfel, adevăraţi fiin d  întru dragoste, să creştem toate 

întru ely care este capul, Hristos, din care toi trupul 

potrivit alcătuindu-se şi încheindu-se p rin  toată p ip ă- 

irea d ă r ii, după lucrare întru m ăsura fiecărui m ădu

la r , face creşterea trupului spre zidirea sa singur în 

tru dragoste (Efeseni 4, 15-16).

Dat în Patriarhia din Constantinopol, în luna lui Ianua

rie, în anul mântuirii 1920.

Locoţiitorul Scaunului Patriarhulu i Ecumenic

M itropolitul Brusei Dorotei,

»

r>

r)

n

»

Cezareei Nicolae,

Cizicului Nicolae,

Amasiei Ghermeno,

Pisidiei Gherasim,

A ndrei Ghervasie,

Enosului Ioachim,

Viziei Antim,

Silivriei Evghenie,

Saranta Eclision Agatanghel, 

Tiroloei şi Serenţiului Hrisostom, 

Dardanelelor Iriner.

Cititorii pot vedea in .aceasta un act al Bisericii 
noastre ortodoxe, care face vie dovadă despre paşii 
însemnaţi făcuţi după războiu pentru a se ajunge 
la apropierea dintre Biserici.

Câţi alţii afară de acesta, pe care avem a-i vedea 
de acum înainte 1

In legătură cu acest act, putem da şi altul, tor 
atât de însemnat şi tratând despre cooperarea Bise
ricii ortodoxe cu alte Biserici. El este izvorât dir. 
propunerea pe care episcopul american Darlington a 
făcut-o Bisericii ortodoxe din Constantinopol, dir. 
partea Bisericii sale. Se va înţelege de ce este vorba 
citindu-se actul în chestiune, eşit din cancelaria Pa
triarhiei din Constantinopol şi care, în frumos exem
plar fotografiat, a fost trimes din America tuturo* 
Bisericilor ortodoxe, deci şi Mitropoliei noastre dir 
Bucureşti. El este 'următorul:

PATRIARHIA ECUMENICA. 13/26 Iunie 1920 

Constantinopol

Prea Sfinţite Episcope |[e Harrisburg, Domnule Jamc* 

Henry Darlington, în Hristos nouă prea iubite şi prea do

rite frate, dar şi pace fie cu Prea Sf. Voastră dela Dum

nezeu Tatăl şi Domnul nostru Iisus Hristos.

Sf. nostru Sinod a primit cu plăcere propunerea pe cart 

Prea Sf. Voastră aţi adus-o şi împărtăşit-o nouă din în

sărcinarea Bisericii voastre, pentru o mai strânsă apropiere 

între Biserica anglicană şi Veche*catolică, cu Biserica or

todoxă, prin stabilirea unor legături federative între ele.

Această propunere a fost ascultată ou cea mai mar# 

luare-aminte şi bucurie, ou atât mai mult, cu cât ea s« 

potriveşte pe deplin cu o propunere la fel, pe care Biserica 

noastră, nu de mult, însufleţită de aoelaş duh creştinesc al 

dragostei şi al păcii, a îndreptat-o către Bisericile lui Hria- 

tos de pretutindenea, îndemnând să se înfiinţeze o calt 

regulată de legături şi intercomuniune între ele, după pilda 

Ligii Naţiunilor.

De aceia, păşind pe drumul hotărârii Sinodului nostru, 

voim să vă arătam ou bucurie, şi prin această epistolă a 

noastră, că primim cu toată graba această propunere şi ne 

învoim cu ea.

Am fi foarte fericiţi dacă binecuvântarea lui Dumnezeu 

va face ca să ia fiinţă şi să ajungem la stabilirea unor 

legături regulate, de dorit între Bisericile lui Hristos. Prin 

aceste mijloace, opera unei depline şi sfinte uniri poata 

face paşi mai siguri şi mai repezi, iar întărirea duhului 

de iubire şi solidaritate creştinească între Bisericile şi po

poarele creştine va fi mult uşurată. Domnul Dumnezeu să 

binecuvinteze şi să cârmuiască spre bunul lor scop toate 

aceste silinţe, iar Prea Sfinţiei Voastre nonă prea iubite să 

vă dea ani mulţi, sănătate şi mântuire.

LQC0|iif0rul Scaunului ecumenic 
şi în Hristos iubitor frate

DOROTEI AL BRUSEI').

Lucrurile însă nu s’au oprit la simple amabilităţi 
evanghelice, fiindcă pe aceiaşi foaie fotografiată, în 
josul ei, vedem textul englezesc al unui concordat 
propus pentru încheiare, iar în unele Biserici"‘chiar 
şi încheiat între Bisericile: anglicană, veche-catolicâ

!) Acest Dorotei al Brusei e locoţiitorul scaunului patriarhal 
din Constantinopol, despre care am spus mai sus că a murit în 
Londra. După el a fost ales actualul Patriarh Meletie.
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şi ortodoxă. Textul lui îl dăm mai jos, iar până atunci 

lată ce spunem pentru mal deplina lui înţelegere:

După cum am arătat mai nainte şi după cum voi 
arata mult mai amănunţit în cele următoare, în Ame
rica s’a înfiinţat încă înainte de războiu organizarea 
care să aducă o mai strânsă legătură între Biserici 
şi chiar cooperarea şi unirea dintre ele. O atenţiun 
deosebită s’a arătat Bisericii ortodoxe.

In primăvara anului 1920, s’a adunat în Casa Bi-
m

sericească Misionară din New-York comisiunea în
sărcinată a trata cu Biserica ortodoxă şi cu cea 
Veche-catolică. Cu glas unanim s’a primit acolo ca 
acestor Biserici să ttse înfăţişeze un concordat pen
tru buna înţelegere între ele. Prezidentului comisiunii
i s’a cerut să călătorească cât mai iute cu câţiva 
membri ai ei, pentru a intr^, în legătură cu aceste 
Biserici şi a le face propuneri pentru primirea con
cordatului, încă înainte de 3 Iulie, dată când trebuia 
să se ţie adunarea episcopilor anglicani numită Con- 
ferenţa Lambeth, despre care de asemenea avem a 
vorbi.

S’au adus câteva obiecţiuni unor puţine lămuriri 
care însoţesc concordatul, nu însă concordatului* în
suşi, care a fost iscălit de:

1. Episcopul Herzog, la o şedinţă a Sinodului Bi
sericii lui, din partea Bisericii Vechi-catolice elveţiene;

2. în biserica rusească din Atena, de către Mitro
politul Plafon, arhiepiscopul rus al Hersonului şi 
Odesei, azi în America.

3. După două zile de discuţiune, între Mitropolitul 
Melctie al Atenei (Patriarhul de azi al Constantino- 
polului), cu Sinodul Bisericii greceşti şi cu comisiunea 
americană, un comitet de trei, anume rânduit pentru 
aceasta, a raportat în scris că concordatul este foarte
satisfăcător.

4. O săptămână mai târziu, Mitropolitul Dorotei al 
Brusei, locoţiitorul Scaunului Patriarhal, de care am 
vorbit, a discutat cu Sinodul său două şedinţe dea- 
rândul şi la urmă au hotărât, cum am citit în cuvin
tele din actul citat mai sus: «Primim cu toată graba 
numita propunere şi ne învoim cu ea», apoi a întărit 
hotărârea cu pecetea patriarhală şi i-a adăogat şi o 
traducere engleză autorizată.

5. în aceiaşi zi, Patriarhul armenesc din Turcia, înalt 
Prea Sf. Zavcem şi Prea Sf. Kazazian, vicarul Pa
triarhului armenesc din Ierusalim, au iscălit amândoi 
concordatul.

6. Slujbe de mulţămire şi bucurie s’au ţinut în ca
tedrala grecească din Atena, în biserica rusească de 
acolo, în catedrala armenească din Constantinopol, 
in biserica Sf. Gheorghe din Fanar şi în biserica Pa
triarhiei din Constantinopol.

7. Noul alesul Mitropolit al Românieix) a scris cele 
ce urmează în Palatul arhiepiscopal din Bucureşti, pe
care le traducem după o broşură engleză, alăturată

actului patriarhal pomenit mai sus: „Prevăd cu
plăcere că vom putea lucra împreună, pe temeiul 
acestor principii care sunt comune tuturor creştinilor, 
pentrucă sâ contribuim la frăţia universală prin iubi
rea ev angelică". După aceia a făcut, în paraclisul 
Mitropoliei, o slujbă de frăţească felicitare.

Iată acum şi textul numitului concordat:

„ CONCORDAT
sau cuvinte de înţelegere între Bisericile Răsăriteană 
Ortodoxă, Veche Catolică şi Anglicană, propus oa 

temelie pentru restatornicirea unităţii federa
tive si a intercomuniunii dintre ele.

*

In general, noi primim ou aoelaş duh credinţa tradiţio

nală şi ecumenică, preoţia şi orânduirea tainelor din isto

rica Biserică universală, cu toate acestea reounoscând că, 

dacă sunt supuse acestei datorii, ca aceste lucruri vitale să 

fie păstrate şi administrate cu grijă, fără schimbare sau 

compromis; pe de altă parte fiecare ramură particulară au

tonomă din Biserica universală are autoritatea de a-şi regulă 

propria ai cârmuire lăuntrică, rituală şi disciplina duhov

nicească, după cum se potriveşte ou condiţiunile şi împre

jurările de rasă, de naţiune şi a vieţii lor de azi.

In particular, noi primim : x

1. Autoritatea Bisericii universale, peste toţi credincioşii, 

de a-i învăţa şi a lucra pentru mântuirea lor şi de a în

trebuinţa, prin mijloace duhovniceşti, o sfântă disciplină 

bisericească, trebuincioasă pentru păstrarea credinţei şi bu

nei rânduieli şi pentru cârmuirea sufletelor în calea vieţii 

veşnice.

2. Primim Scripturile canonice ca fiind adevăratul cuvânt 

al Iui Dumnezeu, dat pentru zidirea credincioşilor în ere- 

dinţa pe care au primit o dela Hristos prin Biserica Sa şi 

pentru a întări şi lămuyi toată învăţătura şi faptele tre

buincioase de a fi crezute şi împliuite pentru mântuire. In 

controversele privitoare la înţelegerea Sfintei Scripturi, noi 

primim, credinţa Bisericii universale (the Catholio Faith), 

ca cea care ne împărtăşeşte un adevărat mănunchiu a în

văţământului fundamentai, inspirat dela Dumnezeu şi care 

se dezvăluie progiesiv în şirul cărţilor Bibliei.

8. Primim Crezul dela Niceia, hotărârile credinţei dela 

Sinoadele primite de toţi ca ecumenice, cum şi tainele ca

mijloace ale mântuirii.

In  lu n ă  înţelegere cu aceste a ră tă r i, la  care a lăturăm  

consimţirea noastră, noi declarăm solemn că prim im  

actele sacramentale, fiecare ale celuilalt, şi că ele sunt 

adevărate şi valide. Ş i p rim ind  tare adevărul predat 

odată Sfinţilor, noi ne rostim că intercomuniunea este 

de dorit şi învoită pentru toţi membrii de oriunde şi 

oricând este socotită ca potrivită şi bună de practicat de 

înseşi autorităţile bisericeşti locale.

*) E vorba de I. P. S. S. Mitropolit MIRON. Aşa scrie în bro 
şira din care iau acestea, cu numele de «noul ales».

Aceştia sunt termenii cortcordatuluî, care trebuie 
privit drept o înţelegere provizorie, pentru comuni* 
carea între Bisericile numite, care s’ar putea practica 
şi dela iscălitura ei, până va,fi să se ajungă la o în
ţelegere mai deplină în viitor.
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Actul acesta, c'are a fost adus în unele centre ale 

Bisericii ortodoxe şi am văzut cum a fost primit, e 

o dovadă puternicii, pe lângă cele pomenite mai nainte, 

despre treapta înaintată până la care au ajuns legă

turile dintre Biserici după război şi care sunt atât de 

pline de făgăduinţe pe viitor, chiar dacă ne gândim 

r.umai la posibilitatea colaborării practice dintre ele* 

Când însă aceasta va fi, se va întocmi o temelie pen

tru o şi mai bună îmbrăţişare în viitor.

Trecem mai departe pentru a povesti despre alt 

aşezământ prin care se arată cât de întinse au ajuns 

legăturile dintre Biserici în vremea noastră.

VII

înfiinţarea acestei mişcări s'a pus la cale încă îna

inte de Izbucnirea războiului, dar puţin înaintea lui- 

Tocmai pentrucă se băga de seamă că orânduirea 

raporturilor dintre popoare duce la război, cei care 

aveau la inimă opera creştinismului în lume şi care 

simţeau răspunderea Bisericilor faţă de tot răul care 

fiinţa în legăturile dintre popoare, şi-au pus în gând 

să strângă Bisericile la o colaborare pentru a stinge 

germenii războiului.

în cuvântarea pe care Sfr W. H. Dickinson, primul 

secretar de azi al mişcării, a ţinut-o în Berna înain

tea Consiliului federal elveţian, care a voit să salute 

întrunirea acestei mişcări în ziua de 24 August 1920, 

a spus că mişcarea aceasta şi-a luat naştere în El

veţia. Gândul de a înlătura primejdia apropiată a răz

boiului a muncit mai multe persoane între anii 1911- 

1914. în 1912, mai mulţi bărbaţi din Bisericile Angliei 

au discutat această chestiune cu mai multe căpetenii 

protestante religioase din Germania, Franţa şi Belgia» 

în acelaş timp, Liga bisericească pentru pace din 

America a intrat în corespondenţă cu grupa engleză, 

cu privire la un plan de lucrare comună în vederea 

aceluiaş lucru. Pe când aceste tratative erau în curs» 

Sinodul Bisericii reformate elveţiene, sub prezidenţa 

răposatului profesor Louis Emery, a publicat un apel 

către Bisericile din lumea întreagă, ca să se strângă, 

la o muncă comună pentru desfiinţarea războiului. 

Apelul a găsit puţină ascultare. S’a ajuns însă la re

zultatul că profesorul Emery a intrat atunci în legă

tură cu grupa americană şi cu cea engleză care mun

ceau în acelaş înţeles şi, prin silinţele lor, s’a pus la 

cale o întrunire a tuturor celor care aveau la inimă 

lucrul acesta, pe ziua de 1 August 1914 în Constanţa 

din Elveţia. întrunirea s’a ţinut în însăşi sala în care, 

cu 500 de ani mai nainte, Ioan Huss a fost osândit 

la moarte de Sinodul din Constanţa. La această în

trunire, au fost reprezentate 10 ţări. Dar de abia îşi 

începuse şedinţele, şi iată că zângănitul armelor şi 

nourii prafului de puşcă începuse să turbure paşnica 

aşezare a oamenilor. Războiul cel mare h izbucnit 

turbat. Cu toate acestea întrunirea nu şi-a încetat
—  I  •

munca. Reprezentanţii celor 10 ţări au întemeiat orga-
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nizaţiunea în de ajuns de cunoscută azi fi care n a 

încetat a exista, cu toată întreruperea adusă de răz

boi. în cl?pa când Sir Dickinson vorbea aceastea, n\i 
numai cele 10 ţări se găseau în această mişcare, ci 

cuprindea organizaţiuni din 23 de ţări. Comitetul in

ternaţional avea atunci în el peste 100 de membri.

Dacă la început nu putea fi privită decât numai ca 

o adunare de oameni idealişti, curând după război ea 

a păşit îndrăzneţ la împlinirea muncii practice.

Ea este indispensabilă pentru viitorul oivili naţiunii, a 

spus înainte vorbitorul- Dacă privim în jurul nostru, ve

dem o lume ostenită de război, care însă tot se mai arat* 

prinsă de nebunia războiului. Nicăieri nu domneşte o ade

vărată paoe. Un ntam se ridică împotriva altuia, o claai 

se luptă împotriva celeilalte, da, avem vrăjmaşi chiar îa 

sânul aceleiaşi familii. A început procesul decăderii naţio

nale şi internaţionale. Ce l mai poete opri? Politica? Ea a 

dat greş ! Nici negoţul nu mai poate ajuta ! Acesta numai 

a înăsprit spărtura şi neîncrederea internaţională. Numei 

o putere mai este pe pământ în stare de a înoda din nou 

legăturile internaţionale de prietenie, şi aceasta este puterea 

comunităţii creştine, Noi strigăm după duhul frăţiei sub 

iubirea de tată a lui Dumnezeu şi clădim pe sprijinul pu

terilor morale şi spirituale ale Bisericilor. E datoria lor 

deosebită şi dreptul lor deosebit de e propovedui invăţătura 

dragostei creştineşti, a toleranţei şi a iertării. Acum a venh 

vremea de a pune principiile lor la încercare şi credem efc 

ele nu vor da greş.
«

Aşa a sunat cuvintele lui Dickinson. Năzuinţă mă

reaţă politică pentru îndreptarea lumii, dar din izvor 

creştiresc. El a mai spus cuvântul pe care numai o 

puternică convingere îl poate rosti: „Noi nădăjduim 

să putem face influenţa noastră simţită în politica 

mondială, prefăcând în faptă acele puteri morale şi 

spirituale, care la sfârşit totuşi vor hotărâ soarta o- 

menirii Ia timpul orânduit de Dumnezeu".

Prezidentul acestei organizări este azi însuşi Pri

matul Angliei. Sir Dickinson a fost de mai multe or: 

şi la noi în Bucureşti şi a oferit acum doi ani, Pri

matului nostru viceprezidenţa acestei Alianţe, din par

tea Primatului englez.

Se înţelege, e un mare şi îndrăzneţ plan acela pe 

care ea şi l-a luat, dar pentru împlinirea lui se cere 

colaborarea vie a tuturor Bisericilor, şi iată că ele 

s’au apropiat şi pe această cale. De unde la început 

nu erau în această colaborare decât numai reprezen

tanţi ai Bisericilor protestante, în 1920 s’au arăta: 

în mijlocul adunării şi reprezentanţi ai Bisericii or

todoxe, şi revista germană, die Eiche, (MOnchen 

Ianuarie 1921) din care luăm aceste date, declarâ 

faptul de „besondere Bedeutung" deosebită însemnă
tate. Au venit atunci, în localitatea St. Beatenberg, p« 

lacul Thun din Elveţia, Prof. Drag. Demetrescu din 

partea României; Arhim. Dr. P. Gheorghiev, din p%rtea 

Bulgariei; Episcopul Timocului, dintr’a Serbiei; Pro

fesorul Ch. Papa’dopulos, din partea Greciei. Patriarhia
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din Constantinopol era reprezentată prin Mitropolitul 
Dr. Ghermano Strinopulos. Peste 100 de delegaţi, din 
23 de ţări, au luat parte atunci la acea adunare.

Cu toate amintirile proaspete ale răsboiului, care 
s’au simţit şl In sânul adunării, în atitudinea delega- 
ţiunii franceze şi germane, şi cu toate că, din cauza 
acelei amintiri, nici nu s’a putut rezolva atunci ches
tiunea alegerii Primatului Angliei ca prezident, totuşi 
s’a făcut un mare pas înainte pentru apropierea Bi
sericilor, întru cât s’au putut alege viceprezidenţi, 
fapt care prin el însuşi arată o apropriere. Astfel 
găsim între aceşti viceprezidenţi pe arhiepiscopul sue
dez din Upsala, cunoscutul savant în istoria religiu- 
nilor Dr. Natan Soderblom; pe mitropolitul Atenei; 
pe Mitropolitul llarlon al eparhiei Tuzla din Iugo
slavia; pe locoţiitorul scaunului patriarhal din Cons
tantinopol, Mitropolitul Dorotei al Brusei, pe episco-

t

pul ungur Alexandru Raffay; pe cunoscutul pastor
Wilfred Monod şi alţii.

Şi cu toată răceala oficială dintre delegaţiunea fran
ceză şi cea germană, a domnit destulă frăţie în legă
turile personale dintre membrii acestor delegaţiuni- 
Iată cum se exprimă însuşi unul dintre fruntaşii de- 
legaţiunii germane, care avea mai mult motiv de a fi 
nemul{ămit şi care chiar scrie darea-de-seamă despre 
acea adunare pe un ton cam acru.

De altfel trebuie să scot în relief că atitudinea perso

nală a delegaţilor franoeji faţă de cei germani n’a lăsat sa 

se vadă niciun vârf ascuţit. Dimpotrivă, pot chiar spune 

ou cea mai adâncă mulţămire că aproape toţi delegaţii 

franceji, în conversaţiunile pe care le-sm putut avea cu ei 

au dat dovadă de o atitudine atât de inimoasă, dar în ace

laş timp hotărâtă şi deschisă, cum numai dela creştini se 

poate aştepta. S’a arătat cu cea mai deplină sinceritate, că 

relaţiuni amicale între Bisericile protestante din Franţa şi 

Germania nu mai sunt cu putinţă ani de zile, ba s’a spus 

oă comunităţile şi prietenii din Franţa ar face cu nepu

tinţă chiar numai corespondenţa delegaţilor franceji cu cei 

germani. Pê  de altă parte însă, s’a afirmat deplin voinţa şi 

s’a făcut totul pentru a înlătura din cale piedecile din 

vremea de faţă sau — lucru de care mai nainte de altele 

este vorba într’o mare măsură— a le aduce la cunoştinţă *).

Cu acel prilej, Primatul Angliei, a trimis episcopu
lui englez de Winchester, care se afla la conferenţa 
Alianţei în St-Beatenberg, o scrisoare care s’a citit 
în conferinţă şi din care noi luăm următoarele:

Dacă voim să aducem la îndeplinire împărăţia lui Dum

nezeu pe pământ, clădită pe comunitatea frăţească a tutu

ror oamenilor, atunci Bisericile lui Hristos trebuie să se 

devoteze acestei probleme cu toată inima lor. Eu doresc ca 

toate confesiunile din cuprinsul societăţii creştineşti să se

l) Veri die Miche, nr. citat, p. 34.

întâlnească în aceiaşi năzuinţă. Serioase sunt încurcăturile 

şi greutăţile vremii, şi de aceia cu atât mai tare trebuie 

să clădim noi pe temelia unei puteri care este mai înaltă 

decât puterile cârmuirii omeneşti.
%

Caşi Sinodul patriarhal din Constantinopol; (vezi 
enciclica tipărită la început), şi această conferentă şi-a 
arătat bucuria pentru înfiinţarea Ligii Naţiunilor şi 
i-a trimes un mesagiu în care spune:

Pentru întâia oară în cursul istoriei, s’a întocmit o cor- 

poraţiune care reprezintă oea mai mare parte a lumii şi 

care să nădăjduim că în curând va reprezenta toate popoa- 

rele civilizate ale lumii.

Noi vedem în aceasta o organizare care e proprie să a- 

jungă trâmbiţa de grâire a om enirii şi întruparea frăţiei ei

Credem că numai printr’o deplină mărturisire către o ast

fel de frăţie şi către tot ce cuprinde ea, lumea poate ajunge 

la o pace trainică şi avem încredere ca înalta voastră adu

nare totdeauna va avea în minte această condiţiune indis

pensabilă.
m

Dar noi mai ştim că, dacă nu zideşte Domnul casa, toată 

munca e zadarnică, şi ne rugăm oa, hotărârile voastre sa fit 

călăuzite tojbdeauna de Acela care hotărăşte soarta noastră 

şi care singur poate da izbândă sfatului vostru.

De aceia noi nădăjduim cu încredere că hotărârile şi 

măsurile voastre totdeauna vor fi în consonanţă cu voinţa 

sa şi că ajutorul lui va fi chemat totdeauna pentru marea 

problemă care zace înaintea voastră.
«

în conferenţă, s’a mai discutat şi s’au luat hotărâri 
cu privire la morala ştibredă care domneşte în legă
turile politice dintre State; cu privire la misiunile 
creştineşti, împedecate prin război şi prin politica Sta
telor, întărindu-se cu aceasta o hotărâre de ,mai na
inte, dela conferenţa trecută a Alianţei, ţinută la Oad 
Wassenaar în Olanda; cu privire la minorităţile naţio
nale în noile State.şi cu privire la contactul care ar 
trebui hiat cu organizaţiunile de muncitori.

In această lucrare mare, cu chestiuni care nu se 
pot dezlega de azi pe mâne, au stat alăturea repre
zentanţi din felurite Biserici şi legaţi într’o organi- 
zaţiune care mai mult încă trebuie să făptuiască pe 
viitor. Deci iată cum se înfăţişau legăturile dintre 
Biserici prin această Alianţă în 1920 şi cât trebuie 
să ne bucurăm că, şi prin această înjghebare, ele au 
eşit din izolare! Alianţa a şi continuat a lucra, şi ea 
şi-a avut o nouă întrunire anul trecut la Copenhaga, 
iar anul acesta s’au întâlnit la Novisad în Iugoslavia 
câţiva dintre delegaţii ei.

într’o măsură mult mai largă, legăturile prieteneşti 
dintre Biserici şi apropierea una de alta după război 
s’a arătat prin conferenţa ţinută anul trecut la Co-

O

penhaga. Dar despre aceasta în nr. viitor.

Arhim. SCRIBAN,
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Instalarea Episcopului Cetăţii Albe

Instalarea P. S. Nectarie, Episcopul Cetâţei Albe s’a 

făcut Duminică 20 Maiu st. n.

încă de Vineri seara a plecat din Chişinău trenul 

în care se afla noul Vlădică, dimpreună cu I. P. S. Ar

hiepiscop al Basarabiei, cu domnul Ministru şi domnul 

secretar general dela Culte, cu profesorul Hackman, 

prorectorul Universităţii din Cernăuţi, preotul V. Tar- 

navschi, decanul facultăţii de Teologie din Cernăuţi 

profesorii Procopovici şi Bădărău dela aceeaş Univer

sitate  ̂şi cu mulţi alţi oaspeţi.

A doua zi, Sâmbătă, la ora 11, trenul a ajuns în 

cea dintâi gară de pe teritoriul eparhiei Cetatea Albă; 

Preoţii, autorităţile, corpul . didactic şi şcolarii şi nu 

mai puţin şi numeroşi delegaţi din partea coloniilor 

germane au tăcut în toate gările noului Chiriarh p  pri

mire princiară. Alături de tren, mergea o ceată de că

lăreţi de neîntrecuţi fugari basarabeni. Seara, la ora 7, 

trenul a sosit îa  Cetatea Albă.

Ca şi la Bălţi, oaspeţii au dormit peste noapte în 

tren, iar dimineaţa, la 8 jum., au pornit cu toţi spre 

catedrală, pe străzile frumos împodobite şi tixite de lume.

In catedrală, s’a oficiat sfânta liturghie de P. S. Nec- 

arre, dimpreună cu sobor de preoţi. Corul catedralei — 

în care fetiţele aveau un costum special şi bonete cu 

cruce pe cap ■— a dat răspunsurile, iar I. P. S. Gurie 

a ţinut o foarte instructivă predică asupra pericope 

Evangheliei şi Apostolului zilei.

După terminarea sfintei liturghii, s’a făcut un scurţi 

Te-Deum, apoi domnul Ministru Banu a citit decretul 

regal şi a ţinut o mişcătoare cuvântare, iar părintele 

D. Bocunovschi, protopopul oraşului a dat citire gra- 

matei I. P. S. Arhiepiscop Gurie, care sună astfel:

Prea Cucernici părinţi şi iubiţi fii în Domnul!

Trăim vremuri însemnate... Petrecem, înfăptuim §| 

privim evenimente măreţe. Neamul eifberat, Ţara în

treagă şi mărită... Regele şi Regina încoronaţi în Alba- 

Iulia, după visul nostru al tuturor Românilor.

Pe lângă aceasta, vedem Biserica română una şi 

nedespărţită dela Nistru până la Tisa... Ea deschide 

izvoare noi ale Harului lui Dumnezeu, ale culturei, 

ale scaunelor vlădiceşti desfiinţate de vitregia vremu

rilor, între care şi episcopia veche a Cetăţei Albe din 

vremea lui Alexandru cel Bun, Voevodul Moldovei.

In cuprinsul acestei episcopii vor trece mănăstirile, 

bisericile, parohiile, preoţii, cântăreţii şi protopopii cu 

drept credincioşii creştini din judeţele Cetatea-Albă, 

Ismail şi Cahul,

Prea Cucernici Părinţi!

Să avem inimile sus. Să ne bucurăm de înmulţirea 

Harului, de revărsarea apei vii, cea de viaţă făcătoare 

asupra neamului nostru. Să înlăturăm tot simţul rău, 

supărător, ca să putem sorbi cu tot sufletul deschis 

din bucuria, pe care ne-a trimis-o Bunul Dumnezeu. 

Nechibzuinţele oamenilor să nu ne împiedice de a simţi 

toată măreţia, bunătatea şi frumuseţea evenimentelor. 

Ca mulţimea Harului dumnezeesc revărsat să nu treacă 

nevăzut, Nesimţit de inimile noastre, să ne întoarcem 

ochii pentru un moment dela revindecarea drepturilor 

noastre, spre binele neamului, spre folosul păcei şi al 

bunei orândueli, spre frumuseţea frăţiei... şi primindu-1 

pe Prea Sfinţitul Episcop NEC!ARlEt învestit de 

Maiestatea Sa Regele, pentru Eparhia Cetatea Albă — 

Ismail, să ne întărim sufletele şi cu puterile noului 

episcop pentru organizarea unitară a Bisericei pe baze 

canonice.

Cu asemenea gânduri şi simţiri, Noi, Arhiepiscopul 

vostru de pân'acum, urmărind pacea şi buna orânduială, 

vă deslegăm după sfintele Canoane şi vă trecem sub 

supravegherea noului Episcop de Cetatea Albă— Ismail 

Nectarie.
Smeritul GURÎE

Arhiepiscopul Chişinăului şi Hotinului
Dată în reşeşedinţa Noastră Arhiepiscopală

Chişinău, 5/18 Maiu 1923.

La acestea, I. P. S. Gurie a adăogat:

Prea Sfinţite şi în Hristos iubite Frate,

Dăm slavă lui Dumpezeu, Mult Milostiv şi Atotdrept, 

care a făcut dreptate neamului nostru, eliberând pe fiii 

subjugaţi şi^reîntorcând cetăţile Voivozilor Moldovei-—* 

Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare — sub sceptrul 

gloriosului Rege al României întregite, FERDINAND I.

Odată cu mărirea Ţării, cu înălţarea Coroanei, cu 

intrarea statului Român în drepturile sale asupra cetăţilor 

depe Nistru, şi Biserica Românească intră în drepturile 

ei canonice şi deschide izvoarele Harului, odinioară 

înfiinţate de Voivozii Moldovei şi astupate de vitregia 

vremurilor, redeschide vechile episcopii la Cetatea-Albă 

şi Hotin.

Istoria ne spune că lângă moaştele Sf. Ioan cel 

nou, chinuit de tătari pe la 1330 m Cetatea-Albă, 

Alexandru cel Bun a reînnoit episcopia de Cetatea- 

Albă şi a sfinţit ca episcop pe Vlădica Iosif. Din 

Cetatea-Albă, el a trecut la Suceava, capitala Moldovei, 

ducând cu sine şi Sfintele oase ale Sfântului Ioan 

cel Nou.
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In timpul de pe urmă, Cetatea-Albă sau Achermanul.

făcând parte din Arhiepiscopia Chişinăului şi Hotinului, 

era cetatea primului Vicar al Arhiepiscopiei.

Congresele bisericeşti din Arhiepiscopia Basarabiei au 

hotărât, Sf. Sinod al Bisericii Române a consimţit. 

Corpurile Legiuitoare au legiferat şi Maiestatea Sa 

Regele a confirmat ca să se înfiinţeze în Arhiepiscopia 

Basarabiei încă două episcopii cu depline puteri — la 

Cetatea-Albă şi Hotin.
m i

Istoria îşi revendică drepturile sale, şi dinspre Su

ceava vine Vlădica pentru Cetatea-Albă... in locul lui 

Iosif, peste 500 ani se întoarce Nectarie.

Prea Sfinţite, vezi cum dreptatea triumfă şi în viaţa 

aceasta... vezi cum se răsplătesc dorinţele cele sincere 

şi curate. Cum înalţă Dumnezeu pe cei smeriţi şi cum 

pogoară pe cei mândri...

Păşeşte spre scaunul episcopesc al Cetăţii-Albe cu 

credinţa că asupra T a s ’a înfăptuit Pronia lui Dumnezeu, 

căci nimenea nu primeşte cinste decât cel chemat de 

Dumnezeu, ca şi Aron... Primeşte cârja episcopiei 

Cetăţii-Albe cu gândul tare ca să răspândeşti dreptatea 

lui Dumnezeu, pătruns fiind, că dreptatea trebue să 

triumfe, şi cel ce calcă dreptul altuia poate să se aştepte 

la pedeapsă pentru restabilirea dreptăţei.

Scaunul episcopesc al Cetăţii-Albe-Ismail este suf- 

ragan Scaunului Arhiepiscopesc din Chişinău. Legăturile 

şi relaţiile canonice cu acest scaun dator eşti ale păstra 

cu sfinţenie pentru binele Bisericii. Cu cât mai strânse 

vor fi legăturile acestea, cu atât vei câştiga mai curând 

încrederea şi dragostea păstoriţilor Tăi —  a clerului şi 

poporului.

Clerul şi poporul pe care eşti trimis să-l păstoreşti 

aparţine mai multor neamuri. Pe lângă români, în Epar

hia Cetăţei-Albe —  Ismail se află mulţi ruşi, ruteni, bul

gari şi găgăuţi. Cu duhul blândeţei, cu duhul iubirei 

lui Hristos, cu dreptate şi milă Arhipăstorească să la 

câştigi sufletele. Ştiind cât de neplăcută a fost asuprirea 

pentru noi în trecut, să nu asupreşti pe nimenea. Vei 

avea grijă a-i aduce în Statul românesc, nu alungându-i 

din urmă cu toiagul, ci atrăgându-i cu cântarea fluerului, 

mergând înaintea ior. •

Ca pildă de urmat îţi va fi Prea Sfinfitul Episcop, 

Melchisedec, care a păstorit Ismailul în anii 1856— 77, 

cu multă evlavie şi cu adânc duh bisericesc.

Hristos, care înalţându-se la cer, a zis «Eu voi fi cu 

voi în toate zilele până la sfârşitul veacului» să 'Te că

lăuzească în arhipăstoria Ta, acum în pururea. Amin-

îmbrăcat în vestmintele arhiereşti, Vlădica Nectarie a 

răspuns din uşile împărăteşti astfel:

Domnule Ministru,

Fiind hirotonit în episcop, am primit darul Duhului 

Sfânt şi cu aceasta facultatea de a sluji Domnului şi 

Dumnezeului nostru pentru a-1 glorifica şi a aduce 

omenirei mântuire.

Maiestatea Sa Regele bine a voit a mă întări şi apoi, 

după vechile aşezeminte ale Ţării, să-mi încredinţeze

toiagul episcopesc, simbolizând puterea, adică juris- 

dicţiunea peste această de Dumnezeu binecuvântată 

eparhie.

D-voastră, acum, mult onorate D-le Ministru, în numele 

guvernului Ţării, binevoiţi a-mi ceti înaltul decret regal. 

Vă mulţămesc, Domnule Ministru, pentru bunăvoinţa 

şi osteneală ce aţi arătat-o faţă de mine. Eu promit că 

cu acest norod bun şi blând, pe care am să-l conduc 

ia limanul mântuirei, vom împlini cu sinceritate toate 

îndatorirele noastre pentru Tron şi pentru Ţară. Aici 

sunt urmaşi ai plăeşilor lui Ştefan Vodă, aici sunt 

urmaşi din credincioşii lui Alexandru cel Bun şi e cu 

neputinţă ca aceştia să nu fie cetăţeni buni şi cre

dincioşi ai Patriei.

înalt Prea Sfinte Stăpâne,

înalt Prea Sfinţia Voastră, ca reprezentant alSf. Sinod, 

şi ca arhipăstor al Basarabiei bine aţi voit a-mi ceti 

gramata sinodală, şi a-mi încredinţa această dieceză.

înalt Prea Sfinţia Ta nu ai avut în vedere interesele 

personale şi aţi adus o mare jertfă. De bună voe aţi 

abzis la două părţi din achiedieceza I. P. S. Tale numai 

ca norodul creştin să nu sufere şi să aibă destulă 

îngrijire sufletească. Aţi cerut singur împărţirea eparhiei 

Basarabiei în trei dieceza ca să asiguraţi o păstorie cât 

se poate mai bună şi credincioşii să fie mulţămiţi.

Vă mulţămesc pentru osteneala ce ,aţi avut-o cu in 

stalarea mea şi Vă promit că cu clerul şi poporul 

încredinţat mie vom păstraşi promova legea strămoşască 

cum am moştenit-o dela părinţi.

Iubiţilor oaspeţi,

Vă mulţămesc tuturor care bine aţi voit să-mi faceţi 

cinstea de a participa la acest act solemn din viaţa 

mea. Îndeosebi primiască mulţămirile mele D-i general 

Popovici, comandant al Basarabiei, pentru amabilitatea 

de a-mi onora personal şi cu armata instalarea mea.— 

Nu pot să nu amintesc cinstea ce mi-o face Universi

tatea din Cernăuţi trimeţând delegaţii ei, pe d. prorector 

Hackman şi pe d. decan al Facultăţii de Teologie, 

V. Tarnavschi, cu un număr frumos de alţi profesori 

de acolo să mă petreacă până aici.

Mulţămesc tuturor celorlalţi reprezentanţi ai autorită

ţilor civile şi militare şi tuturor oaspeţilor şi celor pre

zen ţi astăzi aicea pentru dragostea cu care mă întimpina

acum.

Iubiţilor creştini!

Vin la D-voastră de pe acel petec de pământ încotro 

la 1402 din această cetate a mers primul Mitropolit 

al Moldovei Iosif, la Suceava, luând cu sine şi moaştele 

sfântului Ion, care a pătimit martiriul aici, în oraşul 

D-voastre. Acestui sfânt din copilăria mea adresam 

rugile mele să le mijlocească la Dumnezeu şi înainte 

de a veni acuma aici, am fost la Suceava şi am făcut 

rugăciunea mea.

Vin din pământul Bucovinei care adăposteşte rămă

şiţe ale prea măriţilor Voevozi Moldoveni, cari au întins

BISERICA ORTODOXA ROMÂNA



.

CRONICA BISERICEASCA 719

moşia dela munte până la Nistru şi Mare, şi în special 

osemintele Marelui Ştefan Vodă, atletul creştinătăţii, a 

cărui cetate încă ne-a lăsat zidurile în frumosul D-voastre 

oraş, unde cu plăeşii săi a păzit ţara de invaziile păgâne.

Vin din munţii Carpaţi, de unde isvorăsc apele ce 

se revarsă în Nistru şi Prut, Vă aduc cu mine toată 

dragostea care se află în caracterul omului, unde 

domneşte natura, cum e în munţii Carpaţi. Voesc să 

închin toată activitatea mea norodului bun din sudul 

Basarabiei. Am spus şi Maiestăţii Sale Regelui că po

porul din părţile acestea e un popor bun şi un popor 

de ordine. Cred că am spus adevăiul şi nu mă voiu 

înşela în aşteptările mele, pentrucă din trecutul vostru 

sunteţi cunoscuţi ca oameni harnici, gospodari buni, 

credincioşi, cetăţeni liniştiţi, cari îşi fac datoria pentru 

Tron şi pentru Ţară. Voi sunteţi urmaşi din strămoş1 

nobili. Aici au fost frământările cele mai mari, răsboaie 

mari, şi tot poporul biruitor îşi lăsa aici oamenii cej 

mai de samă, elementele cele mai nobile. Ai acestor

nobili, sunteţi D-voastră urmaşi şi ca atari daţi garanţia 
cea mai bună că sunteţi element de ordine.

Jur împrejurul nostru bântuie neordin£a şi fericiţi 

suntem că la noi, cu toate asperităţile care lp-a lăsat 

răsboiul crud, putem trăi în linişte, ne putem desvoltâ 

după plac, avem toate drepturile garantate. Eu acum . 

împreună cu iubitul meu cler şi cu D-voastră, dreptmă- 

ritorilor creştini, vom ajuta să se restabilească ordinea 

pe deplin şi să ştergem urmele triste lăsate de războiu.

Vă rog să aveţi încredere în mine precum şi eu în 
credere am în D voastră.

Să mă sprijiniţi ca să vă pot conduce spre binele

sufletesc şi tiupesc, să vă pot conduce spre mântuire

Eu vin cu toată dragostea la 'D-voastră şi voim în

pace să trăim . De aceea, vă salut cu cuvintele Domnulu

«Pace vouă». In acest semn vreau să-mi încep activitatea.

Vă aduceţi aminte de Patriarhul Avraam, care, dacă

păstorii lui s’au certat cu cei ai lui Lot, a zis Avraam

lui L o t: dacă tu vrei de-a dreapta eu merg la stânga,

dacă tu vrei la stânga eu merg la dreapta cu turmele

mele. Aşa a fost între ei totdeauna armonie şi bine
cuvântare. Cu pacea toate se birue.

De aceea zic e u : în linişte, cu pace toate le vom 

face. Toţi vom afla loc, toţi vom avea linişte, vom 

ajunge ce donm. Deaceea vă salut cu «pace vouă».

Iubite clerl%

Domnul nostru Iisus Hristos a trimis pe apostoli cu 

cuvintele: Mergeţi în toată lumea, învăţaţi norodu 

botezându-i în numele Tatălui, al Fiului şi Sf. Duh 

Apostolii ş-au ales 72 de învăţăcei şi cu aceştia la un
*

loc au lucrat şi au răspândit Evanghelia lui Hristos,

au propovăduit pacea şi cu aceasta au biruit şi câşti
ge t lumea.

Eu, prin Harul lui Dumnezeu, ridicat la treapta de 

episcop, iau asupra mea moştenirea dela Apostoli şi, ca 

urmaş al apostolilor, eu V ăa ltg  ca urmaşi ai celor 72 

de învăţăcei. Vă primesc cu toată dragostea şi Vă 

avansez toată încrederea. Am nădejdea că veţi justifica 

această încredere şi mă veţi sprijini în apostolia mea.

Desigur Vă aşteptaţi să Vă desvolt un program. In s i 

nu pot eu face alt program decât cel stabilit de Domnul 

nostru Iisus Hristos, care este icoana şi prototipul 

păstorului de suflete. In pastorală e stabilit bine pro

gramul nostru ca cel mai înalt principiu pastoral, avem 

să lucrăm pentru pream ărirea lu i Dumnezeu şi m ântu

irea oamenilor. Se zice mai departe : aşa să lumineze 

lumina voastră înaintea oamenilor ca văzând ei faptele 

voastre, să preamărească pe Tatăl vostru din ceruri 

In acest sens mă veţi sprijini să conduc poporul încre

dinţat arhipăstoriei mele, să organizez această nouă 

eparhie şi să dau biser'cii acea tărie, pe care nici porţile 

iadului nu o vor strica.

Iar Tu, Doamne, Care ai sădit via aceasta cu dreap-
»

ta Ta, caută din ceruri spre ea şi-mi dă putere să 

pot lucra ca să se desăvârşească ea. Amin.

In frumosul local al zemstvei, noul Chiriarh a primit 

felicitările reprezentanţilor autorităţilor şi ai diferitelor 

aşezăminte din coprinsul eparhiei, după care a urmat 

o masă bogată, la care s’au rostit toasturi înălţătoare.

Pela orele 4, înaltele Feţe bisericeşti şi distinşii oas

peţi s’au plimbat puţin cu o şalupă pe liman şi apoi 

au vizitat ruinele vestitei Cetăţi albe, unde au ascultat 

un frumos concert dat de elevii şcoalelor primare şi 

secundare din oraş, Liceul de băeţi cu măreţul lui local 

şi bisericuţa sfântul Ioan, unde a fost înmormântat 

sfântul Ioan cel nou, după ce a primit cununa mu

ceniciei.

A doua zi de dimineaţă, Vlădica Nectarie, cu o oarte 

din oaspeţi, au mers cu trenul până la Reni, iar de 

aci cu vaporul pe Dunăre, timp de 4 ore, la Ismaii, 

unde li s a făcut o strălucită primire de către autorităţi 

şi populaţie. In catedrală s’a săvârşit un Te-Deum şi 

P. S. Episcop a ţinut o frumoasă şi instructivă cuvân

tare, iar după aceea, în localul prefecturii, autorităţile 

şi diferiţi" demnitari au urat Vlădicăi bună venire 

spor la muncă în mijlocul lor. Cu toţi au stăruit ca 

noul Vlădică să-şi aleagă reşedinţa episcopală, cel puţin 

provizoriu, în Ismail, unde se află încăpătoarele clădiri 

ale fostei episcopii, în timp ce la Cetatea ,Albă nu s’a 

rânduit nimic pentru instalarea nouăi episcopii. In faţa 
marilor stăruinţe depuse şi a dragostei neţărmurite ce 

ismailenii au arătat Chiriarhului lor, P. S. Sa a con

simţit să se stabilească în Ismail.

Ca şi Vlădica Hotinului, noul Vlădică al Cetăţei Albe 

a adresat păstoriţilor săi o frumoasă epistolă pastorala 

care, fiind scurtă, o reproducem în întregime.

Cu mila lui Dumnezeu, Episcop al Eparhiei Celaiea Albă-ismafl, 
tuturor protopopilor, preoţilor, diaconilor, cântăreţilor, monah-kK 
şi drept măritorilor creştini, fii spirituali ai*smereniei mele dir 
judeţele Cetatea Albă, Ismail şi Cahul, har vouă şi pace dela

Dumnezeu, tar dela mine binecuvântare.
v

Iub iţii mei f i i  întru H ristos!
%

Providenţa dumnezeiască a voit ca să cadă sorţi: 
pe mine să păstoresc Episcopia cea mai veche de 
obârşie moldovenească, Episcopia Cetatea-Albă, care
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din vechime a stat în strânsă legătură cu Ismailul, nu- 

mindu-se totdeauna Episcopia Cetăţii-Albe.

Prea bunul Dumnezeu, prin mila şi iubirea lui de 

oameni, a auzit glasul rugăciunii, înălţat de strămoşii 

noştri, a înţeles strigarea fraţilor despărţiţi de fraţi, a 

primit prinosul adus prin jertfa sutelor de mii de viteji,
I

cari de 19 sute de ani udă pământul cu valuri de sânge 

pentru apărarea acestei ţări moldoveneşti de năvălirea 

duşmanilor.

înaltul şi prea slăvitul nostru rege Ferdinand, cu 

viteaza sa armată, ca odinioară Ştefan cel Mare, a ţinut 

piept tuturor valurilor de duşmani, i-a împins înapoi 

departe de pământul strămoşesc, a dărâmat hotarele 

vechi, cari ne despărţiau, şi astăzi mamele îşi află fiii 

şi fiicele perdute, fraţii înstrăinaţi se îmbrăţişează şi cu 

toţii ne bucurăm de linişte şi străjuire contra uneltirilor 

duşmanilor, distrugători a toată rânduiala.

Prea bunul Dumnezeu s’a milostivit şi a făcut tot

odată şi Biserica noastră ortodoxă a strămoşilor noştri 

una şi nedespărţită dela Nistru şi până la Tisa, din 

Carpaţi şi până la Mare şi aşa a căpătat iarăşi viaţă 

Episcopia Cetatea-Albă din vremea lui Alexandru cel 

Bun şi a Ismailului cu fundaţiuni de Constantin Brânco- 

veanul şi din nou înfiinţată ca Episcopie de neuitatul 

Melhisedec, încredinţându-mi-se smereniei mele toiagul 

păstoriei acestei eparhii de Dumnezeu binecuvântată, 

cu amintiri atât de frumoase din trecutul nostru glorios.

Iubiţilor,

Mă cobor din munţii Carpaţi de unde izvorăsc apele, 

dulci ale acestor meleaguri, apele Nistrului şi ale Pru

tului, mă cobor dela poalele acestor munţi, unde zac 

osemintele voevozilor noştri şi în special cele ale lui 

Ştefan Vodă cel Bun şi Mare, care, după frumoasa 

izbândă dela Chilia, din 1465, s’a înapoiat şi a înte

meiat la 1466 frumoasa Mănăstire Putna, pe care şi-a 

ales-o ca loc de odihnă vecinică.

Mă cobor de acolo, de unde înainte cu cinci sute 

de ani, Iosif, episcopul Cetăţii Albe, a trecut ca Mitropolit 

ai Moldovei cu reşedinţa în Suceava— Bucovina, unde 

zac osemintele Sf. Ioan cel Nou, care a suferit martiriul 

în Cetatea-Albă.

Vin dintr’un ţinut, care, caşi Eparhia Cetăţei-Albe şi 

a Ismailului, a stat un veac şi jumătate sub stăpânirea 

străinului şi i-a suferit jugul în lupta pentru neam şi 

pentru biserică.

Vin în mijlocul frăţiilor voastre cu toată dragostea, 

cu toată puterea mea de muncă să vă înţeleg şi să vă 

ajut. Voesc să f>un sufletul meu pentru turma încre

dinţată mie şi vă trimit sămânţa iubirii, a păcei, a bunei 

înţelegeri, cu rugămintea să o sămănaţi ca să producă 

credinţă, dragoste şi speranţă pentru binele bisericii şi 

al neamului.

Acum, iubiţilor mei fii, după cuvântul sf. apostol 

Pavel: *plee genunchile mele cătră Tatăl Domnului

nostru Iisus Hristos ca să vă dea vouă, după bogăţia 

slavei Sale, cu putere să vă întăriţi prin Duhul Lui, 

ca să locuiască Hristos prin credinţă întru inimile 

voastre, ca întru dragoste fiind înrădăcinaţi şi întemeiaţi, 

să puteţi cunoaşte înpreună cu toţi sfinţii dragostea 

lui Hristos cea mai presus de cunoştinţă, ca să vă 

faceţi deplini întru toată împlinirea lui Dumnezeu*1 

(Efes. III, 14— 19).

„Şi vă rog pe voi eu, legatul întru Domnul, cu 

vrednicie să umblaţi după chemarea cu care sunteţi 

chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţele, cu îndelungă 

răbdare, îngăduind unul altuia cu dragoste, nevoindu-vă 

a păzi unirea Duhului întru legătura păcii. Un trup şi 

un Duh, precum şi chemaţi sunteţi într’o nădejde a 

chemării voastre; un Domn, o credinţă, un botez. Un 

Dumnezeu şi Tatăl tuturor, care este peste toate şi 

prin toate şi întru voi toţi** (Efes. IV 1— 6).

Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu al Său Har 

şi cu a Sa iubire de oameni să fie cu voi cu toţi.

f  NECTARIE.

Dată in, reşedinţa Noastră Ismail, în anul mântuirii 192$ luna 
Mai in a 28-a si.

Instalarea Episcopului Constanţei

Instalarea P. S. llaric al Constanţei s’a făcut
Duminică 3 Iunie st n.

In  vederea instalării, primăria oraşului şi prefectura 

judeţului Constanţa au făcut din vreme mari prepa

rative. Ambele au dat proclamaţii către cetăţeni, 

îndemnându-i să-şi împodobiascăcât mai frumos casele 

şi iasă cu toţii întru întâmpinarea celui dintâi Ierarh 

al din nou înfiinţatei episcopii a Tomisului şi Duros- 

torului, reşedinţa în Constanţa, spre a-1 primi cu toată 

cinstea şi pompa cuvenită.
0

Ministrul Cultelor, cu Secretarul general, parla

mentari şi numeroşi oaspeţi sosiseră în localitate din 

ajun.

P. S. Ilarie a sosit cu trenul Duminică dimineaţa şi 

a fost primit în gară de reprezentanţii tuturor autorită

ţilor bisericeşti, civile şi militare şi salutat în numele 

populaţiei de primarul oraşului. ^
«

De aci, într’un impunător eortegiu, prin străzi frumos
*

împodobite şi cu trotoarele acoperite de elevii şi eleyete 

şcoalelor, de soldaţi şi numeros public, şi în sunetul 

clopotelor dela toate bisericile, P. S. Sa s’a îndreptat 

spre catedrală, unde la orele 10, s’a oficiat un Te-Deum, 

după care a urmat instalarea.

Domnul Ministru Banu a citit decretul regal de în

tărire în scaun şi a ţinut o foarte frumoasă cuvântare, 

părintele Grigore Pişculescu (Gala Galaction) a citit 

gramata mitropolitană şi a ţinut de asemeni o cuvân

tare aşa cum ştie şi poate numai el, iar noul Episcop a 

răspuns amândurora In cuvinte pline de însufleţire;
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Iată textul gramatei mitropolitane :

M I R O N
Din mila lui Dumnezeu şi voinţa clerului şi a poporului, Arhie 

piscop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei, exarh al Plaiurilor, 

Primat al României şi Locţiitor al Cesariei din Capadochia, 

Preşedinte al Sfântului Sinod al Sfintei Biserici

Autocefale Ortodoxe Române, efc.

Iubitului cler şi popor din de Dumnezeu păzită vechea 

episcopie a Constanţei şi in deosebi ascultătorilor şi citi

torilor acestor litere mitropolitane: har şi pace dela Dum

nezeu părintele din ceruri, iară de la Noi salutarea şi bine

cuvântarea Noastră arhipâstorească.

Facem cunoscut tuturor cărora se cuvine, că —  după ce 

Hristos adevăratul Dumnezeu, trimiţând din cer, în chipul 

limbilor de foc, pe prea sfântul Duh peste sfinţii săi învă

ţăcei şi apostoli, le a întărit acestora darul de a propovădui 

cuvântul evangheliei Sale, —  a aşezat în sfânta 5a biserică, 

trepte şi vrednicii superioare, care, prin punerea mâinilor,
*

s’au împărtăşit dela unii la alţii, ca astfel îndreptătorii 

bisericei lui Dumnezeu şi păstorii turmei lui Hristos să 

se facă pururea vrednici a fi părtaşi aceloraşi daruri 

şi dăruiri; şi —  după ce hotărârea Sfântului Sinod al bi- 

serioei ortodoxe române de la 12 Deoembrie (29 Noembrie) 

1922, pentru reînfiinţarea celei mai vechi episcopii de pe 

teritoriul României, a istoricului- Tomis, acum Constanţa, 

a fost acceptată de corpurile legiuitoare prin legea sacţio- 

nată ou Decretul Regal No. 920 din 8 Martie 1928 şi 

noul scaun de episcop trebuia acum întregit: — Marele 

Colegiu electoral, compus din Prea sfinţiţii membri ai 

Sfântului Sinod, ai Consistoriului superior bisericesc şi din 

toţi Senatorii şi Deputaţii ortodoxi ai întregii Românii, 

în temeiul dreptului şi a îndatoririlor, ce i-1 dă legea fun

damentală a bisericei noastre „Despre alegerea Mitropoliţilor 

şi episcopilor" în Cap. I art, 1, 2, şi 8, — în ziua de

16/29 Martie 1928 a ales episcop titular al episcopiei 

Constanţa pe Prea cucernicul paroh i l ie  Teodor eseu 

de 1& biserica Âmza din Bucureşti şi director al seminarului 

teologic „Nifon Mitropolitul1*, carele s’a distins şi până 

acum, prin tăria lui în credinţa ortodoxă şi în legea 

sfintei noastre biserici răsăritene şi prin activitatea lui în 

slujbele sale de până acum şi a dat dovezi despre neclintita 

lui credinţă şi loialitate către Majestatea Sa Regele

nostru Ferdinand I  şi către întreaga augustă familie regală 

şi de respect şi supunere către superioritatea sa bisericească 

şi către legile patriei.

Fiind alegerea aceasta de episcop, întărită de Majestatea 

Sa Regele nostru cu înaltul Decret No. 1410/923 şi in

trând noul ales în cinul monahal în sf. monastire de la 

Sinaia, unde i s’a dat în 3/16 Aprilie 1923 numele de

I i  i i  ie, şi fiind în 6/19 Aprile 1928 promovat la rangul 

de Arhimandrit în paraclisul reşedinţei mitropolitane din 

Bucureşti: — Noi, subsemnatul Mitropolit al TJngro-Valahiei, 

Primat al României şi Preşedinte al Sfântului Sinod, dim

preună cu Preasfiinţiţii membrii ai Sf. Sinod : Pimen Mitro

polit al Moldovei şi Sucevei, Visarion Puiu, episcop al 

Hotinului, Theofil Rîmniceanu şi Platon Ciosu-Ploeşteanu,

primind de la dânsul mărturisirea credinţei, promisiunea 

solemnă, că va observa ordinea canonică, şi v» fi cu ascul

tare faţa de Preasfioţituî Sinod episcopesc al ţărei şi faţă 

de Noi, Mitropolitul \Ungro-Yalahiei, căreia aparţiae şl 

episcopia Coasfcanîei, precum şi făgăduinţele date in 

scris şi cu cuvântul în faţa bisericei, că acele toate Ie va 

ţine şi observa, — în ziua de Duminică 9/22 Aprilie 1923 

prin puterea dată Nouă de la Dumnezeu, pe calea sfinţilor 

săi apostoli şi ucenici, —  chemând darul Preasfântului 

Duh — l-am hirotonit arhiereu în Catedrala Sf. Mitropolii 

a Ungro-Vlahiei din Bucureşti ; iară în urmă, Majestatea Sa 

Regele nostru Ferdinand I, după vechile datini ale ţărei ’i-a 

dat în ziua de 10 Maiu 1923 îu faţa tronului şi în faţa 

tuturor înalţilor dignitari ai ţărei, clerici, miiitari şi civili, 

tradiţionala învesfltură regală.

Pe temeiul acestor premerse forme legale, emitem şi dăm 

numitului episcop llav ie  T eodorcscu prin această gra- 

mată mitropolitană şi învestitura canonică de episcop al de 

Dumnezeu păzite episcopii a C ons tan ţe i cu oraşele şi 

satele câte se ţin azi sau se vor ţine în viitor de această 

episcopie, drept dovadă despre aceia, că i < isul fiind învestit 

cu demnitatea arhierească şi cu jurisdicţiunea de episcop 

are darul şi puterea de a pune, după prescripţiunile efântei

noastre biserici, răsăritene şi legile
Am vigoare, cetitori,

cântăreţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la bisericile 

din episcopia sa, după rândul ierarhic din biserica noastră 

ortodoxă şi a face toate ce lui se cuvine ca ierarh, spre 

edificarea duhovnicească a turmei sale şi în deosebi de a 

propovădui cuvântul evangeliei Iui Hristos într’un ţinut 

unde —  după datele vechiului istoric Eusebius —  a vestit 

pentru întâiaşi dată cuvântul Domnului însuşi Apostolul 

Andrei şi a fost nu numai cea mai veche episcopie din 

ţara noastră — a Tomisului —  ci una din cele mai vechi 

episcopii a lumii creştine. Tot o dată recomandăm tuturor 

celor din cinai preoţesc şi călugăresc şi întregului popor 

din episcopia Constanţa, ca de episcop legiuit al lor să-l cu

noască şi respecteze, plecându-i-se cu toată voiş şi ară- 

tându-i în toate împrejurările supunere şi ascultare, ca fii 

sufleteşti, privindu-1 şi cinstindu-1 ca pe arhipăstorul, 

văţătorul şi conducătorul lor spiritual, care ^este următor 

sfinţilor apostoli ai lui lisus Hristos Mântuitorul nostru,

oăruia i se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea 

întru toţi vecii.

Dată azi în 10 Maiu în anul mântuirei una mie nouă 

sute două zeci şi trei, în reşedinţa Noastră Mitropolitană 

din Bucureşti.

Dr. E. MIRON CRISTEA 

mitropolit al Ungro-Vlahiei.

a

în-

Iată şi cuvântarea — răspuns a P. S. Ilarie:

Prea iubiţi f i i  în Domnul,
Profund mişcat de buna voastră primire şi pătruns de 

frumuseţea simţămintelor de dragoste ce mi-aţi arătat, la 

toţi vă doresc pacea şi harul Părintelui ceresc şi cu toată 

inima vă împărtăşesc ale mele urări de bun găsit şi ar

hiereşti binecuvântări.
4
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Din acest scaun arhieresc, ia care Pronia dumnezeească, Suntem fiii acestei ţari şi împreună formam o mare fa

prin glasul bisericii şi al Naţiunii m’aaţ^zarşi de pe care mile. Şeful, care stă în capul acestei familii 88te Regele 

pentru înt?i& oară vorbesc îmi voiu condu ^  cu osârdie ia

păşunea ce~i duhovnicească pe păstoriţa încred‘nţ>iţi păsto

riei mele.

n acest moment.gândul mtu se îndreptează către I. P. S.
w

Mitropolit Piiinat ai Româuicî uo cariomceste depinde
a  *

această epb*hie a Constanţei ş;-i mulţumesc de toată de-

nostru, el este simbolul românismului şi al aspiraţiunilor

noastre ca popor care — şi tră^şte cu vrednicie viaţa lui 
naţională.

licata atenţiune şl de cuvintelo alese cu cari întâmpină

aşezarea mea aci şi po cari le aţi auzit rostindu* se de c?tre

delrg&tul I. P. 8. Sale. Ii făgâduesa respectai cuvenit şi

toată dragostea fraţeaseâ în îndeplinirea frumoasei şi înmiitei

misiuni ou cart? Domnul ne-a învrednicit pentru mântuirea 
sufletească şi trupească a Lilor noştri întru Domnul.

N

Şi acum. Domnule Ministru, daţi-mi yve ca şi D-voastră 

să vâ exprim mulţumirile mele pentru osteneala ce a£i luat 

de a fi d§ faţă azi la această sărbătoare creştinească cum 

şi pentru saiutul măgulitor şi indicaţiunile preţioase ce-mi 

tăceţi prin a d v aleasă cuvântare.

Prin înfiinţarea eparhiei de Constanţa adânc simţită în 

această parte & scumpei şi mult iubitei noastre Patrii, s’a 

dat viaţă unei organizaţii bisericeşti care a mai fost aci 

dela a II~a jumătate a sec. al I I I  lea şi până către sfârşitul 

sec. ai Vl-lea, timp de peste 300 de ani. Epaihia de Con-

•  w

stanţa înlocueşte azi vechile episcopii, mai apoi mitropolii

dela lomis şi Durostor, ca răsplată dela Dumnezeu pentru

dreapta noastră credinţă şi ca semn vădit ai înamtârei 
vieţii noastre naţionale şi bisericeşti.

Ca episuop al acestei însemnate eparhii, voiu căuta ca 

priu dragostea de bun părinte sa adun in jurai meu toate 

forţele necesare la întărirea noastră morală şi naţionala şi voiu 

folosi toată puterea de muacă a hilor mbi duhovniceşti pentru 

a pune la Ijc aceeace războiul a clătinat şi distrus.

Voiu priveghea la păstrarea legăturii strânse dintre bi

serică şi Stat. aşa precum a fost întotdeauna în ţara 

noastră, mai ales socotind faptul că azi prin noua constitu- 

ţiune se iasă Bisericei toata libertatea de acţiune, ca che

zăşie pentru trăinicia vieţii de Stat şi pentru binele şi fe

ricirea poporului.

Am experienţa de păstor duhovnicesc, dobândită prin 

ocupaţiile mele ca preot şi profesor, şi nădăjduesc cu aju

torul lui Dumnezeu şi al bunei D*voastre dispoziţiuni, oa

împreună, păstori şi păstoriţi, sâ putem înfăptui aceeace 
nevoile vremii in care trăim, o cer dela noi.

Cunoaştem ou toţii consideraţiunile de înalt ordin cari

impun fiilor Patriei tot devotamentul în slujba Statului şi

suntem pătrunşi de simţul jeitfirii de sine, aşa câ avem

toată tăria de suflet de a muri oricând vom fi chemaţi a 
contribui la viaţa României noastre iubite.

Cu aceste asigurări, îmi deschid inima şi va vorbesc de

schis, iubiţilor. Am venit la voi aşa cum vin părinţii la 

copiii lor. Mi-e cugetul curat şi vă încredinţez că voia urma 

bunătatea şt blândeţea păstorului drept şi iubitor, dat pildă 

de Domnul în sfânta iui învăţătură. Cuvântul meu va f i

rostit către v>i numai spre a vă mângâia şi spre a vă 
mâbtui în Domnul.

Mi*e drag de voi şi vă încredinţez câ nu voiu avea mai 

mare mulţumire în  viaţă ca atunci când voiu putea oa să 

sfătuesc la bine pe cineva şi să-l pot câştiga pentru Hristog 

Domnul nostru.

Ca părinte al vostru, în această sărbătoare a Bisericii 

şi a neamului, odată cu binecuvântările mele cu cari vă 

întâmpin şi cu dorinţa pe care o am pentru depîma voa

stră fericire, vă îndemn ca împreună să ne rugăm lui Dum

nezeu, ca pe Regele nostru Ferdinand I. şi întreaga lui 

augustă Familie să-i păzească cu sănătate întru mulţi şi 

feric; ţi ani pentru binele Bisericii şi al neamului nostru.

In palatul comunal. P. S. Sa a primit felicitările re

prezentanţilor tuturor autorităţilor, iar în cazino s’a dat

o mare masă, la care s’au rostit numeroase şi inte
resante toasturi.

La orele 430 d. a. s V  făcut inaugurarea Seminarului 

local, la care au luat parte şi Noul Vlădică şi domnul 

Ministru de Culte, iar seara oraşul a fost iluminat.

P. S. Sa a adresat clerului şi poporului o documentată 
carte pastorală.

Note biografice. — P. S. llarie s’a născut în Bucureşti, 

în ziua de 18 Octombrie 1867. Cursurile semmariale 

şi le a făcut în Seminarele Central .şi Nifon, iar stu

diile teologice în Facultatea de Teologie din Bucureşti. 

A fost hirotonit diacon în ziua de 8 Noembrie 1891, 

iar preot în ziua de 12 Decembrie 1895 pe seama bi

sericii Amza, căreea i-a servit pană la înaintarea in 
episcopat.

A mai fost şi protoiereu al judeţului Prahova membru 

în spiritualul consistoriu al Sfintei Mitropolii şi în 

consistoriul superior bisericesc, cum şi profesor de re

ligie la liceul Sfântul Sava şi externatul Carmen Sylva 
şi profesor şi director la seminarul Nifon.

Atât ca preot, cât şi ca profesor şi director P. S. Sa 

şi-a făcut datoria în chip conştiincios, din care cauză 

şi-a câştigat numeroase şi adânci simpatii. Ca p#roh,
>

are marele ment de a fi refăcut din temelii biserica 
Amza, care e una din podoabele capitalei.

Cu toate multiplele ocupaţiuni ce a avut, P. S. Sa 

a găsit timp sa se ocupe şi cu compunerea de lucrări 

de ştiinţă şi literatură teologică. Astfel, pe lângă articole 

şi studii publicate în revistele bisericeşti, P. S. Sa a 

dat la iveală şi următoarele lucrări: 1. Judecata bise- 

ricească (teză de licenţă în Teologie); 2. Un gol în 

procedura de judecată bisericească; 3. Jurământul la

romani; 4. Amvoanele au nevoe de predicatori; 5. 101 

Cuvântări bisericeşti; 6. Seminţe pentru ogorul lui Hri

stos (predici lucrate de elevii seminarului Nifon sub con

ducerea P. S. Sale); 7. Preotul român şi misiunea sa;

8. Spiritul eclesiastic; 9. Reţete patriotice; 10. Senti

mentul patriotic; 11. Cartea de citit la modă; 12. In

fluenţa literaturii asupra moralităţii: 13. încercări ‘de 

literatură bisericească; 14. Banul şi rolul lui în so

cietate; 15. Cei mai de seamă inimici ai bisericii; 16. 

Femeia ca educatoare; 17 şi 18 Dogmele religiunii 

creştine şi Istoria bisericii creştine (manuale didactice) 

şi 19. Liturgica pentru elevi şi popor.

Constanţa are deci un Vlădică luminat şi muncitor.

1. MIHĂLCESCU
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S e rb ăr ile  în  am in tire a

Andrei Ş&gima
*

Toată suflarea românească a tresăltat în ziua deSf. 

Petru, anul acesta, când s’a făcut pomenirea a 50 ani 

împliniţi dela moartea în veci neuitatului Mitropolit 

Andrei Şaguna al Bisericii româneşti ortodoxe de peste 

munţi. Bun gând a avut păstorul cel mai de sus, al 

Bisericii noastre de dincolo de Carpaţi, urmaşul Iu*

* cel mai strălucit în care se poate sluji. Pentru noi. o 

astfel serbare e cu atât mai mângâietoare, cu cât ea s! .:~ 

jeşte să scoată la lumină o dovedire care ne e^:e 

scumpă şi care trebuie să-şi aibă locul de cinste in 

apologetica creştină. Anume, noi ştim că omenirea 

prin nimic nu poate fi slujită mai bine decât prin re- 

iigiunea creştină, fiindcă aceasta dă omului ceîe m .i 

puternice imbolduri de a voi şi a nădăjdui. Fă pe o n

religios şi i-ai făcut cel mai mare bine, şi lui şi celor 

Şaguna pe scaunul deîa Sibiiu, I. P. S. Mitropolit Ni- din jurul său. Să fie organul activităţii creştineşti: B>

colae, când a pus la cale să se facă o astfel de săr- serica, în chipul cel mai bun pentru a lucra, şi nu va

Vâ rog , ca un  ta iă  
pe  f ii s ă i, s ă  n u  u ita ţi 
s tră d a n ia  m ea , care  
z iu a  ş i n o ap te a  o am  
pen tru  voi, c i să-m i 
r ă s p lă t iţ i cu  a scu lta 
r e a  î n v ă ţ ă t u r i l o r  
m ele , s ă  fiţ i cu  fr ic a  
l u i  D u m n e z e u ,  cu 
dreptate  către  dea- 
p roape le  nostru , o ri
de  ce neam  sau  lim b ă
va î i  ace la .

Cuvinte ale lui ŞAGUNA 
înfr'o pastorală a sa.

%

EU NIMIC NU D O 

RESC AŞA TARE CA 

BINELE VOSTRU, Ş I 

IUBIREA MEA CĂ-

V O I NU  O  POA-

AM ORŢ1.TE

Cuvinfe din pastoralele lui
ŞAGUNA.

(Vezi Revistă Teologică Si
biiu, lunie-Iulie 1923, arf. Pă
rintelui P. Moruşca).

3 a Ca

sufleţirea pe care poate s’o dezlănţuiască şi in devo

tamentul pe care este în stare să-l trezeasă. Aceasta 

era însăşi gândirea lui Şaguna, care spunea câ unde

bătoare, şi înaltă înţelegere au avut :ârmuitorii ţării, în mai fi alt organ ccre să se poată potrivi cu ea în în

cap cu însuşi Regele României, când au hotărît să ia

parte la această pomenire şi să-i dea toată strălucirea 

şi tot răsufletul în cuprinsul întreg al Românismului.

In adevăr, cinstind amintirea lui Şaguna, se cinstea un nu e religie nu e nici mântuire pentru popor. El era

întreg trecut de grele-străduinţe, pentru a ridica nea- creştin cu tot sufletul închinat lui Dumnezeu, aluat

mul românesc din grele împrejurări vitrege, spre o în- de apostol şi cuget care trece cu năzuinţele dela aceste

tocmire care să-i chezăşuiască viitorul. Această întoc- înfăţişări trecătoare ale vieţii la cele netrecătoare şi veş-

mire a ştiut s’o îndeplinească Şaguna, punând Biserica nice, şi de aceia s’a suit acolo de unde a putut sluji

s* în poziţiunea de a sluji neamul românesc în chipul neamului sau dela o înălţime cum altfel nu se putea.
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Şi neamul a folosit din munca şi privegherea lui, din 

trainica orânduire a aşezământului Bisericii ortodoxe 

de peste munţi, încât şi după moartea sa Biserica a 

putut rămânea bine întărită în viitor, pentru a face faţă 

tuturor vijeliilor, fiind adăpostul-cetate din care se pu

tea duce lupta de apărare a neamului.

Iată de ce a fost o faptă de vrednică mărturisire a 

acestor adevăruri serbarea care s’a făcut şi care a 

făcut să mai răsune odată în urechile Românilor de 

azi aceste lucruri, care se pot uita.

Nu toate serbările care se pun la cale de cârmui- 

tori au răsunet în popor. Cu a lui Şaguna însă n ’a 

fost aşa. Aci mulţime mare de oameni din sate înde

părtate au ţinut să ia parte. Şi cu toate că mai-marii 

Bisericii româneşti unite s’au ţinut la o parte şi n’au 

vrut sâ ia parte la o serbare prin care se cinstea ^o 

glorie a neamului romanesc, care trebuie sâ te bucure 

ca Român, chiar, dacă nu eşti ortodox, totuşi poporul 
unit a fost mai român decât păstorii lui, şi a luat 

parte şi el la serbare, anume acei care se gaseau mai 

aproape de Răşinari, lângâ Sibiiu, locui unde se odih

neşte Şaguna. Caci, după cum ne spune ziarul de în

văţătură creştinească Lumina satelor din Sibiiu (22 

Iulie 1923), „veniseră din comunele de jur şi credin- 

cioşi uniţi, din Veştem vreo 15 căruţe. Sufletul popo

rului farâ deosebire de confesiune simte, că trebue 

să-şi arate recunoştinţa faţă de Marele Mitropolit, care 

n’a fost numai al bisericii sale, ci a fost un luptător 

neînfrânt pentru drepturile întregului popor românesc 

de pe plaiurile Ardealului. Au venit ţăranii uniţi fără 

preoţi şi farâ conducătorii lor sufleteşti, ca să se în

chine în faţa mormântului scump şi prin închinăciu

nea lor să arate, şi cu acest prilej, că în popor trăeşte 

aceiaş suflet bun, cinstit şi credincios, ca în toate vea

curile vremilor trecute şi numai silinţele conducătorilor 

ne mai ţin împărţiţi în două bisericiM.

însufleţirea serbării a început a se simţi încă cu 2 

zile înainte de data slujbei la Răşinari, unde, dela 1873, 

se odihneşte celce cu adevărat îşi merită odihna neo

bositelor sale zile.

Dtn după amiaza zilei de Marţi, 10 Iulie, au înce

put a sosi în Sibiiu arhiereii ortodocşi de peste m unţi: 

Prea Sfinţiţii Roman dela Oradea-Mare, Nicolae dela 

Cluj, Iosif dela Caransebeş şi Arhiereul Filaret tot de 

acolo. Prea Sf. Ioan dela Arad, fiind bolnav, a trimes 

o delegaţiune alcătuită din d. M. Fâcâţeann şi Prot. 

Dr. G. Ciuhandu, redactorul nostru din Arad. îm

preună cu aceştia, apoi, au sosit mulţi asesori con

sistoriali, protopopi şi preoţi. Patru ceasuri mai târziu* 

la 7 seara, au sosit Prea Sfiinţiţi Lucian, episcopul 

Romanului şi Arhiereul llarion, vicarul său, împreună 

cu 20 de preoţi din eparhia Komanului.

A doua zi dimineaţă au sosit oaspeţi şi mai de 

seamă: înalt Prea Sfinţiţii M iron , Mitropolitul Primat, 

Pimen , Mitr. Moldovei, P. S. Vartolomeial Râmnicului, 

d. ministru C. Banu , delegaţiunea bisericii bucovinene» 

compusa din consilierii consistoriali: Păr. Şandru , Dr. 

Ivo iii Tarnavchi. D r. V. Tarnavschi şi Dr, V. Gheorghiu,

apoi deputf.ţiunea episcopiei din Galaţi, înfăţişată prin

directorul provizor ai seminariului din Galaţi, Pâr, Econ. 
Gr. Costea, Păr. D. Georgescu, prezidentul Societăţii 

clerului din Bucureşti, şi mulţi alţi oaspeţi, in Sibiiu, 

se mai găseau sosiţi de mai nainte d-mi miniştri Con- 

stantinescu şi Mărdărescu.

Oaspeţii au fost salutaţi în gară de I. P. S. Mitropolit 

Nicolae. Au răspuns I. P. S. Mitropolit Miron, I. P. S. 

Mitropolit Pimen şi d. ministru Banu.

In tot cursul zilei de 11 Iunie, apoi, au sosit neîncetat 

oaspeţi. In aceiaşi zi au sosit şi mulţi membri ai gu

vernului, în frunte* cu primul ministru d. I. I. C. Bră- 

tianu.

Serbarea propriu zisă s’a început în seara acelei zile, 

printr’o şedinţă festivă a seminarului „Andreian" şi a 

şcoalei normale. „Andrei Şaguna*. De faţă au fost cei 

3 mitropoliţi şi episcopii sosiţi în Sibiiu, împreună cu 

multe persoane de seamă. A cântat corul seminarului, 

a vorbit şcolarul acelui seminar, teologul Ioan Dinu 
despre „Mitropolitul Andrei Şaguna şi creşterea cle

ru lu i"1), iar a cântat corul şi apoi a vorbit şcolarul 

şcoalei normale Ioan Flinfiu, pentrucă am ândjuă şcoa

lele să-şi arate recunoştinţa f*>ţâ de amintirea acelui al 

cărui nume îl poartă. Acesta a vorbit despre „Şaguna 

şi şcoala românească**. A cuvântat apoi Mitropolitul 

Nicolae, lăudând zelul tineretului din cele două şcoale 

ale lui Şaguna şi mulţămmd mitropoliţilor şi episco- 

pilor din ţara veche pentru dragostea arătată de a veni 

la această serbare. Mitropolitul Primat a răspuns ară- 

tându-şi mulţâmirea faţă de chipul cum s’au înfătişat 

şcolarii celor două aşezăminte şi îndemnându-i să nu 

peardă din ochi o clipă chipul marelui Şaguna, pe care 

atât de frumos l-au sărbătorit.

Cu aceasta, s’a încheiat ziua de Mercuri, urmând ca 

a doua zi să înceapă partea cea mai însemnată a ser-
I  v  •  #

bani.

Joi, la 71/, dim., au sosit M. M. L. L. Regele şi Regina, 

cu Prinţul moştenitor şi soţia sa, cu Prinţul Nicolae 

şi Princesele Ileana şi Irina. Gara gemea de lume în 

fel de fel de podoabe şi uniforme. Toţi erau însufleţiţi
0

de cea mai vie simţire. Regele, dându-se jos, a vorbit 

cu Mitropoliţii, cu ofiţerii, iar Regina cu doamnele din 

Sibiiu şi cu orfanii de război.

La 8 şi un sfert, familia regală s’a dus cu auto

mobilele ia şcoala de cavalerie, unde era pregătită o 

frumoasă serbare. La IO1/* a plecat de acolo pe drumul 

Răşinarilor, unde era pregătită serbarea bisericească.

Aci, ierarhii bisericii au venit îndată dela gară. Au 

fost întimpinaţi de preoţimea din Răşinari cu crucea şi 

evanghelia şi au fost salutaţi de parohul Maniu Lungu. 
I-a răspuns Mitropolitul Moldovei, spunând: „Voi duce 

cu mine în Moldova Marelui Ştefan cele mai frumoase 

amintiri de serbarea unde, la mormântul lui Şaguna, 

am învăţat să ne facem datoria către biserică şi ţară“.

Apoi s’a săvâişit Sf. Liturghie, iar când a sosit M.

*) Cuvintele bine închegate ale d-lui Dinu se găsesc in Revista

teologică pe Iunie —Iulie 1923, pag. 229-234.
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S. Regele dela şcoala de cavalerie, toţi ierarhii au în

ceput slujba parastasului, înaintea zidirii care adăpos

teşte trupul muritor al lui Ş.iguna. Aci s’au ţinut 

cuvântări însufleţite de către I. P. S. Mitropolit Nicolae,

I. P. S. Mitropolit Primat, d. Prim-m nistru I  I. C. 

B râtianu , d. Octavian Goga, fostul ministru, d. Branişte

fost săvârşit, cu o deosebită strălucire, de către I. P. >. 

Pimen al Moldovei, P. Sf Nicndem al Huşilur şi P. 

Lucian al Romanului. P. S. lacov al Dunărei de jo-, 

care venise tot pentru acest scop, n’a putut lua pane 

la slujbă, fiind ţinut în pat, în urma unei răcel: că

pătate mai de demult. P. S. Ilarion , vicarul Episcopiei

în numele „Asocraţiunii transilvănene" (Astra), parohul de Roman, a sosit după terminarea serviciuhr, din

Ila rion  Potlogea, în numele preoţilor hirotoniţi de Şa- 

guna, iar în numele poporului, a vorbit ţăranul Ioan  

Cioran din Răşinari.

După încheierea slujbei, familia regală cu membrii 

guvernului, cu mitropoliţii şi ofiţerii s’au dus şi au 

luat masa la şcoala de cavalerie. Ceilalţi oaspeţi, în

cauză c’a pierdut în Paşcani legătura cu trenul ren-
4

tru Iaşi.

După terminarea Sf. Leturghii, I. P. S. Pimen a în 

mânat câi^ja şi a învestit cu mantia pe noul arhiereu, 

adresându-i şi câteva cuvinte prin care a scos în relief 

calităţile Păr. Cozma, care l-au învrednicit pentru treapta

şi, in calitatea sa de vicar al Metropoliei Moldovei, va 
fi un sârguincios colaborator al înaltului său Stă

pân.

După aceasta, s’a trecut în Palatul Metropolitan unde, 

în sala de recepţie, s’a slujit un Polihroniu de către 

noul Vicar, după care au urmat felicitările din partea

frunte cu episcopii, au luat masa în şcoala din Ră- arhieriei. A răspuns P. S. Cozma, care a făgăduit că-şi 

şinari. va închina restul vieţii numai intereselor Bisericii noastre

Dar serbarea nu s’a isprăvit aici. La 6 sc^ra, fiind 

de faţă M. S. Regele, cu întreaga familie regală, s'a 

desfăşurat serbarea din cuprinsul marei catedrale din 

Sibiiu. Cât e de largă, dar tot nu putea încăpea toată 

lumea adunată aci.

Mai multe bucăţi corale au fost cântate. Apoi a luat 

cuvântul Părintele D r . Lupaş, redactorul nostru, care 

a arătat măreaţa figură a lui Andrei Şaguna, despre 

care a spus că a fost pregătitorul unităţii naţionale.

Apoi a vorbit d. Valaori, în numele Românilor ma- 

cedoneni, Pâr. Georgescu în numele Societăţii ortodoxe,

Generalul Anastasiu în numele L ig ii culturale şi Dr.

Tarnavschi în numele facultăţii de teologie din Cer

năuţi.

La ora 9, mare banchet în sala „Urania*. La sfârşitul 

mesei, I. P. S. Mitropolit Nicolae a salutat pe oaspeţi, 

arătând bucuria Bisericii ardelene pentru venirea lor 

cu atâta însufleţire, în aşa de mare număr, şi apoi a 

spus către M. S. Regele :

„Rog pe Maiestatea Voastră să primească asigurarea 

că nu are un factor mai sigur pe care să se poată

bizui în totdeauna decât Biserica".
*

Apoi a luat cuvântul însuşi M. S. Regele, care a 

grăit cuvinte măreţe, îndelung aclamate şi încheiate cu 

cuvintele spuse despre Marele Andrei;

„ Veşnică să-i fie buna şi feric ita am in tire !*

In mijlocul unei însufleţiri fără seamăn, banchetul 

s’a isprăvit la 12 noaptea.

De aici, familia regală a luat drumul spre gară, M.

S. Regele plecând spre Sinaia, împreună cu Principii, 

iar M. S. Regina spre Cluj. Membrii guvernului au
v  ___

plecat cu un tren special la 2 noaptea spre Bucureşti. 

In or8ş, însufleţirea a ţinut toată noaptea.

Aşa a luat sfârşit această măreaţă şi neuitată ser

bare, care a lăsat amintiri neşterse. Locul prea mic de 

aici ne-a împedecat să dăm şi cuvântările ţinute, dar 

o vom putea face în nr. viitor.

Arhim. SCRIBAN

Hirotonia noului Vicar ai Mitropoliei Moidovei.

Duminică, 22 Iulie a, c. s’a săvârşit la Iaşi, hirotonia 

de arhiereu a Părintelui Econ. Cozma Petrovici, pa

rohul bisericii din Pom ârla, Dorohoi. Actul sfinţirii a

celor de faţă, printre cari se numărau mulţi clerici, 

profesori, prieteni şi membri ai familiei P. Sf. Cozma. 

La şampanie au toastat I. P. S. Pimen pentru M. S. 

Regele şi P. S. Cozma pentru Guvern.

La ora 1 p. m. s’a servit un banchet în palatul me

tropolitan la care au asistat înalţii Ierarhi şi diferiţi 

invitaţi.

Seara, în sala de mâncare dela Seminarul Veniamin, 

P. S. Cozma Petrovici a chemat la o masă intimă pe 

preoţii şi profesorii din Iaşi şi alţii, între cari nu

mărăm : P. Sf. Ila r io n , Părinţii Valerie Iordăchescu, 

I. Gotcu, I. Andriescu, Prot. Gh. Niculea, Gh Florescu, 

Gh. Petrovanu, Cezar Vuza. Arhidiacon Chesarie Şte- 

fănescu şi Corneliu M. Grumăzescu. D-nii Profesori 

V. Oiaga, V. P ra ja , M. Grumăzescu, D. Leonescu, 

Ciprian Scripcă, consilier la Curtea de Apel, Lazăr 

Teodorescu, fost judecător, precum şi 4 fii din cei 8 

câţi îi are P. S. Sa.

Au rostit cuvântări: P. Sf. Ilarion pentru I. P. S. 

Metropolit Pimen, Econ. I. Gotcu, Ec. G. Niculea, Ec. 

Valerie Iordăchescu, Ec. I. Andriescu, D-nii V. Praja, 

V. Oiaga şi Arhidiacon Chesarie pentru P. Sf. Cosma 

Botoşăneanul, care, la urmă, a răspuns tuturor, făgă- 

duindu-le că va înbră{işa pe toţi cu dragostea şi bu

nătatea fiinţei sale, muncind alături de toţi fără preget 

numai ca Biserica noastră să triumfe peste toate pie- 

dicele ce-i sunt puse în cale.

Gestul P. Sf. Cosma, prin masa frăţească ce-a dat-o 

la Seminarul din Iaşi, a răscolit trecutul, de oarece nu 

s’a mai întâmplat aşa ceva decât tot dela o hirotonie 

de arhiereu, şi anume aceia a răposatului Vlădică
m

Varlaam Răileanu Craioveanu, fost rector al acestei 

instituţii şi unchiul P .Sf. Cosma. Clipele acestei amintiri 

au fost duioase pentru tovarăşii de muncă ai fostului 

vlădică, printre cari numărăm pe D-nii Profesori V. 

Oiaga şi M. Grumăzescu, cari au rămas vădit miş

caţi.
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Masa luând sfârşit, Păr. Arhidiacon Chesarie, cunoscut 

ca un f. bun cântăreţ, a cântat Axionul „Cuvine-se cu
adevăratw, pecetluind agapa fraţeasca cu o neştearsa 

amintire, pe care, fiecare din cei prezenţi, au dus-o cu 

ei în momentul despărţirii.

Din partea noastră, dorim P. Sf. Cosma sănătate şi

mulţi ani ca să-şi poată realiza întregul sau program 

de activitate, ce voieşte a-1 desfăşura în eparhia Mitro

poliei Moldovei. Să trăiască î

1/8 1923 ASISTENT

E X T E R N Ă

Conferenţa interortodoxă din Constantinopol l>

Continuăm cu publicarea actelor dela conferenţa în-
terortodoxă din Constantinopol

Răspunsul comisiunii Dogmatice
*  H.

la întrebările oonferenţel interortodoxe, în chestiunea
îndreptării calendarului

Sanctitate s

Alăturat supunem rezultatul cercetării hoastre cu 

privire ia punctele chestiunii Calendarului, care ne-au 

fost indicate pentru a fi studiate din punct de vedere 

dogmatic şi canonic

Patriarhatul ecumenic, 18 Maiu 1923.

Comisiunea

(ss) Calinic, Mitropolitul Cizicului,

(ss) Vasilie, Mitropolitul Niceiei,

(ss) B> Antoniadis.

Secretarul, Ghermano 
I-ul Secretar al Sf Sinod.

1. Dogma şi chestiunea calendarului.

2. Canoanele şi chestiunea calendarului. Până la ce 

punct Biserica poate fi slobodă faţa de prescripţiunile 

canonice existente ?

3. Biserica ortodoxă poate cădea de acord cu privire 

la propunerea pentru fixarea Paştelui ca sărbătoare 

neschimbătoare ?

4. Hotărârea la care comisiunea va ajunge, în urma 

studiului său, cum va putea fi pusă în vigoare în chip 

valid, ca hotărâre a totalui întregii Bisericii ortodoxe?

Este nevoie de un Sinod panortodox sau este îndes

tulătoare primirea acestei hotărâri de către Sinoadele 

Bisericilor particulare ?

5. In cazul când vor fi Biserici sau părţi de Biserici 

care n’ar primi reforma, care ar fi situaţiunea lor, faţă 

de totalul CXtodoxieif

a) In ce priveşte punctul întâi, adică caracterul dog

matic al chestiunii calendarului şi mai cu seamă în ce 

priveşte chestiunea referitoare la Canonul Pascal şi 

orânduirea sărbătorilor, comisiunea a ajuns cu unanim- 

tate la o concluziune negativă, având în vedere că, în 

tot ce priveşte calendarul, cu niciun chip nu poate fi 

vorba de o chestiune de dogmă, pentrucă absolut nici 

un raport sau corelaţiune nu există între amândouă. 

Fără îndoială, e adevărat că Biserica a dorit şi căutat 

totdeauna să sărbătorească Paştele la aceiaş dată- 

Faptul acesta însă n ’avea nicio legătură cu vreo dogmă. 

Şi oricine s’ar găsi care, susţinând contrariul, ar vrea 

să ridice chestiunea calendarului la rangul unei dogme 

de o validitate absolută şi la situaţiunea unui aşezămînt 

de un caracter fundamental, ar da dovadă de o con

cepţie care s’ar sprijini numai pe vechimea slovei şi 

nu pe un spirit al zilei de azi, concepţiune copilărească 

şi întru câtva evreiască.

b) Aceleaşi consideraţiuni trebuiesc avute în vedere 

în ce priveşte al doilea punct, care se referă la prcs- 
crifţiunile canonice. Sunt două sfinte canoane: al 7-lea 

apostolic, care prevede caterisirea oricărui episcop, preot 

sau diacon care ar prăznui „sfânta zi a Paştelui înainte 

de echinopţiul de primăvară, cu Evreii4* şi l~ul al Sino

dului din Antiohia, care, raportându-se la ordonanţa 

perdută a întâiului Sinod ecumenic dela Niceia, referi

toare la acest punct, „cu privire la sfânta sărbătoare a 

Paştelui mântuitor", alungă din Biserică pe mirenii

care ar îndrăzni să nu asculte de această porunca, iar 

pe clericii care ar fi îndrăznit „să prăznuiască Paştele

cu Evreii", îi depune. Aceste sfinte canoane, bine tâlcuite 

şi întregite cumsecade, dovedesc că ceiace mai cu seamă

se avea în vedere era de a înlătura cearta care exista 
atunci în feluritele Biserici.

Pentru aceasta Biserica a procedat prin canoanele 

sus pomenite a ratifica opiniunea şi actul celor mai 

. multe Biserici locale şi a dezaprobat opiniunea şi actul 

contrariu, care stăruia în prăznuirea Paştelui cu Evreii, 

în însăşi ziua Paştelui evreiesc. Intru cât această con

trazicere nu mai există de mult, aceste canoane sunt 

considerate ca ne mai fiind în vigoare şi Biserica poatel

preciza liber aceste chestiuni, in felul cum ea socoteşte 

mai bine pentru trebuinţele credincioşilor.

c) Biserica este, de asemenea, liberă în chestiunea 

stabilirii sărbătorii Paştelui în ziua Duminicii şi, bine 

înţeles, după echinopţiul de primăvară.

d) şi e) In ce priveşte punctele care rămân, comi

siunea crede că orice hotărâre a conferenţei interorto

doxe, ca hotarare ad referendum, va trebui să fie co

municată Bisericilor autocefale prin canalul Bisericii 

din Constantinopol. Primirea hotărârilor de către Sinoa

dele Bisericilor particulare sau, cel puţin, de majoritatea 

acelora care au luat parte la conferenţă, poate fi socotită 

ca îndestulătoare, pentru a le face să fie primite drept 

prescripţiuni bisericeşti ale întregii Bisericii ortodoxe.

4) Vezi nr. trecut.

Neprimirea hotărârilor de una sau mai multe Biserici 

în particular, prin însăşi natura chestiunilor, nu poate 

pricinui ruptura legăturilor frăţeşti.
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Raportul general al comisiunii dogmatice
cu privire la întreaga chestiune a îndreptării calen

darului Iulian

Sanctitate,

Potrivit cu sarcina ce ne-a fost încredinţată, Corni- 

siunea noastră s’a grăbit să studieze punctele care i-au pânit mult timp în vechea Biserică, ne sunt cur

Zicerea apostolică din 1 Timotei: dreptului lege ru 
este pusă, ci celor fară de lege, şi nesupuşi... T.:zrt 
care este în vigoare în orice legiuire, are putere, de 

asemenea, şi în cazul de faţă, în înţelesul câ n ::c 

lege nu se face până nu există o cauză sau : ::e- 

buinţă oarecare. Certele şi controversele care au

din destul din Istorie, unii prăznuind Învierea D a 

nului în ziua Duminicii de după Paştele evreiesc, i.ri 

însă îl ţineau în timpul însuşi ai sărbătorii, invocând 

pentru aceasta altă tradiţiune, nu mai puţin veche ş: 

întemeindu-se pe faptul că însuşi Domnul a mâncat 

Paştele cu ucenicii săi în aceiaşi zi cu Evreii. In f r l^

fost indicate cu privire la chestiunea calendarului.

Terminându-şi studiul său, ea înfăţişează rezultatele 

care urmează ale deliberărilor sale, începând cu punctele 

mai însemnate, adică dacă părţile calendarului care se 

referă la Canonul Pascal şi la orânduirea sărbătorilor 

au un caracter dogmatic şi canonic şi care anume.

In ce priveşte punctul I, şi anume caracterul dogmatic acesta, în sânul Bisericii, care era mărturisită Lna. se

al chestiunii, deliberările noastre au ajuns la o încheiere născuse un fenomen regretabil, analog cu cel csre se

negativă. După noi, nu s’ar putea vorbi de dogmă 

într’o asemenea chestiune.

Fără îndoială, e adevărat că şi mai înainte şi astăzi 

Biserica a dat mare însemnătate chestiunii de a fixa, 

pe cât cu putinţă mai precis şi mai stabil, marile şi 

mântuitoarele evenimente ale credinţei noastre, precum 

şi ca aceste evenimente, dacă e cu putinţă, să fie prăz- 

nuite odată de toţi creştinii. Cu toate acestea este 

adeverit şi recunoscut istoriceşte care au fost în toată 

vremea cauzele acestei îngrijiri, cum şi scopurile şi 

motivele, care n ’aveau nimic de aface cu vreo însem

nătate directă a chestiunii dogmatice sau privită ca 

dogmatică, religioasă sau morală, după cum subînţele

gea şi apostolul când scria credincioşilor din Corint:

Curăţiţi, dar, aluatul cel vechiu, ca să fiţi frământă- 
tură nouă, precum sunteţi fără de aluat. Că Paştele 
noastre Hristos, pentru noi s’a jertfit. Pentru aceea 
să prăznuim nu întru aluatul cel vechiu, nici întru 
aluatul răutăţii, şi al vicleşugului, ci întru azimele 
curăţirei şi ale adeărului. 5, 7-8.

Şi nu e numâi aceasta. Comisiunea socoteşte că ea 

poate adăoga, trâmbiţa chiar că orice concepţiune, orice 

ridicare a unor asemenea chestiuni la înălţimea dog

melor de o valoare absolută şi la rangul de aşezăminte 

cu un caracter mântuitor, ar izvorî dintr’o conştiinţă 

strâmbă şi ar însemna o concepţiune suspectă, spriji

nită mai mult pe vechimea slovei de cât pe un spirit 

îmbrăcat în lumina zilei de a z i; ar însemna o concep

ţiune copilărească sau evreiască, împotriva căreia lupta 

însuşi dumnezeescul apostol, pentru a ocroti pe credin" 

cioşii din toate laturile, sfătuind pe unii să aibă grijă 

ca: precum aţi luat pe Hristos Iisus Domnul, într'însul 
să şi umblaţi şi nimeni să nu vă judece pe voi pentru 
mâncare sau băutură sau pentru parte a sărbătorii 
sau a lunii nouă sau a sâmbetelor, care sunt umbra 
celor viitoaref iar trupul al lui Hristos (Colos. 2, 6-16-17). 

Vezi, asemenea, şi Galateni 4, 10: după ce aţi cunoscut 
pe Dumnezeu, iar mai vârtos după ce v*aţi cunoscut 
de Dumnezeu, iarăşi vă întoarceţi la cele slabe şi 
sărace stihii! Zilele păziţi şi lunile şi vremile şi anii• 

Noi nu vom socoti contrarii celor de mai sus pres- 

cripţiunile câtorva canoane relativ la ele, numai să fie ele 

bine înţelese, după cauzele care au provocat aşezarea lor.

vede astăzi printre creştini, anume că, pe cana 

erau în jale şi posteau, alţii se veseleau cu toate că. 

în ce priveşte restul, aveau aceleaşi gânduri şi aceleaşi 

convingeri. Istoricii arată râvna de care a dat dovadă 

dovadă Constantin cel Mare, în căutarea un acord co

mun şi a înţelegerii, pentruca această chestiune să fie 

regulată de Sinodul I ecumenic dela Niceia.

Savanţii în materie încă discută dacă prevederile 

canoanelor apostolice despre serbarea Paştelui sunt de 

mai nainte sau au fost formulate după ţinerea acestui 

Sinod.

Din nenorocire, noi nu avem textul vestitului canon 

al acelui Sinod. N’avem decât o cunoştinţă imperfectă 

despre prevederile canonului prin ceiace alţii spun 

despre ele şi prin ceiace spune canonul 1 al Sinodului 

local din Antiohia (dela 241):

«Toţi ceice îndrăznesc a dezlega hotărârea Sfântului 

şi marelui Sinod cel adunat în Niehşia, în fiinţa bune: 

cinstiri a prea iubitorului de Dumnezeu împăratul Con

stantin, pentru sfanta sărbătoare cea mântuitoare a 

Paştilor, să fie neîmpărtăşiţi şi lepădaţi dela Biserica, 

de vor stărui împotrivindu-se mai cu prigonire c.ior 

bine dogmatisite. Şi aceasta să fie zise pentru mireni. 

Iar dacă vreunul dintre proistoşii Bisericii, Episcop 

Presviter sau Diacon, după hotărârea aceasta, ar în

drăzni, pentru răzvrătirea popoarelor şi turburarea Bi

sericilor, a se deosebi şi cu Iudeii a săvârşi Paşt e ; 

pe aceasta sfântul Sinod dindată acuma străin de Bi

serica l-a judecat, ca pe unul ce nu numai luişi sa 

făcut pricinuitor de păcat, ci şi multora de stricăcnire 

şi de răzvrătire. Şi nu numai câ pe unii ca aceştia :i 

cateriseşte la liturghie, ci şi pe ceice vor cuteza a se 

împărtăşi cu aceştia după caterisire. Iar cei cater sr.. 

să se lipsească şi de cinstea cea din afară, pe care a 

câştigat-o sfântul Canon şi preoţia lui Dumnezeu»- 

Cele doua canoane mai sus pomenite, în 

cu alte înformaţmni care există, privitoare 

din nefericire perdutului canon al Sinodului I ecur.e 'i: 

d?n Niceia, îndreptăţesc bănuiala că ceiace-şi pr:p 

Sinodul nu era atât de a fixa exact drta sar rât 

Paştelui, cât mai cu seamă de a pune capăt r.erpri

virii care exista atunci de mult timp şi într 3 ’a-gâ

măsură în Biserică, şi teoretic şi practic. Snnp: păr.nj*
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au lucrat, pe de o parte, ratificând părerea şi proce- fi socotită ca îndestulătpare pentru a fi adusă la cu-

darea majorităţii Bisericilor, iar pe de 'alta mustrând noştinţa Bisericilor autocefale pentru aplicare prin Bise

rica Constantinopolului, ca o hotărâre a întregii Ortodoxii.

Cu toate aceastea neprimirea acestor hotărâri de 

Una sau mai multe Biserici, prin felul însuşi al ches

tiunilor, nu poate fi socotită ca o ruptură a raportu

rilor frăţeşti.

A Binevoiţi, Sanctitate, a primi expresiunea adâncului 

nostru respect.

Patriarhia ecumenică, 19 Mai 1923.

pe partaşn părerii şi procedării contrarii, care stăruiau 

să ţie ca zi a Paştelui însăşi ziua Paştelui evreiesc 

(luna plină, a 14-a zi a lunii Nisan).

Fără îndoială că opreliştea sinodală de a sărbători 

cu Evreii izvorăşte dintr’o acţiune sistematică şi nu 

trebuie atribuită unor potriviri întâmplătoare şi aşa

zicând, fara temei a Paştelui creştinesc cu cel evreiesc, 

care n ’au altă cauză decât o greşală în socotirile vre

murilor şi a epocilor.

Astfel, cu toate că teoria şi procedarea, cam iudei- 

zată, a câtorva Biserici din Asia de multă vreme nu 

mai contează atâta, totuşi se poate spune xă acele ca

noane, referitoare la aceasta, de multă vreme nu ma* 

sunt în vigoare în ce priveşte partea lor negativă sau 

prohibitivă, cum s’a întâmplat şi cu alte Sfinte canoane 

căzute în desuetudine în total sau /în parte, deoarece 

nu mai există cauzele care le dăduseră naştere : cessante 

legis ratione, cessat ipsa lex.

Ceiace de atunci încoace a rămas valabil şi e valabil 

încă şi astăzi printre noi, în ce priveşte fixarea Cano* 

nonului Pascal şi wfinduirea sărbătorii, stă în legătură 

parţial şi aşa zicând indirect cu numitele canoane. In 

ce priveşte restul, el e datorit cunoştinţelor astronomice 

şi experienţelor vremurilor de atunci şi nu ne leagă i 

de loc Biserica, cu condiţiune ca aceasta să ţie soco

teală de spiritul şi scopul canoanelor respective exis

tând în vechea Biserică* Din punct de vedere dogmatic, 

nu e nimic care să împedice de a strămuta echinopţiul 

dela 8 Martie, cum e acum, la 21 Martie, cum e cu
♦

tot dreptul să presupunem că era în vremea Sinodului 

din Niceia.

De asemenea, am/putea să nu ne mai îngrijim în prin

cipiu nici chiar de ziua celei dintâi luni pline după 

echinopţiul de primăvară, în cazul când ar fi greutăţi 

de a primi o simplificare a lucrurilor prin fixarea sta* 

bilă a zilei Paştelui într’o Duminică din luna Aprilie* 

In chipul acesta, spiritul vechilor canoane, cu privire 

prăznuirea comună şi generală a Paştelui în cea dinţii 

lună pîina a primăverii şi în ziua Duminicii, se găseşte 

păstrat.

După noi, B^rerica, din punctul de vedere al dogmei 

şi ai canoanelor, e slobodă de asemenea de a fixa şi 

zilele celorlalte sărbători schimbătoare, în legătură cu 

schimbările de mai sus. fiind dat că toate sărbătorile
✓

Domnului sau aie Sfintei fecioare nu se prăznuiesc 

astăzi exact în ziua şi ceasul anului când evenimentele 

sau petrecut. In fixarea multor sărbători, Biserica de

seori avea în vedere şi alte motive.

in ce priveşte puncteie cari rămân, Comisiunea 

noastră socoteşte că orice hotărâre a totalităţii Con- 

ferenţei va trebui comunicată Bisericilor autocefale ca

(ss)

(ss)
(ss)

Comisiunea,

Mitropolitul Cizincului Calinic, 
Mitropolitul Niceei Vasilie,
B. Antoniadis.

Secretar,
(ss) Arhimandritul Ghermano, 

I-ul Secretar al Sf. Sinod.

Raportul comlsiunii practice
cu privire la îndreptarea calendarului

întrebarea C : E de trebuinţă a preface şi canonu, 

Pascal, ori ajunge să adaptăm sărbătorile schimbătoare 

la datele corespunzătoare din calendarul civil ?

Răspuns. După primirea noului calendar din partea 

Bisericii, grabnica adaptare a sărbătorilor la noul ca

lendar ajunge de neînlăturat.

Greutatea care izvora pentru ortodocşi din între

buinţarea vechiului calendar, se înfăţişa până acuta 

numai în relaţiunile exterioare comerciale, sociale şi 

în transacţiunile lor. Dar în viaţa lor înterioară nu 

numai nu era nicio greutate, ci, dimpotrivă, calendarul 

care se deosebea le slujea ca o legătură specială, în 

tărind unirea lor ca un mănunchiu creştin deosebit.

Dacă acum, după primirea noului calendar, nu se 

face în aceiaş timp şi adaptarea sărbătorilor la aceasta,

ne vom găsi în faţa primejdiei de a vedea iscându-se 

o disensiune în turma ortodoxă a aceleiaşi Biserici. 

Deci o trebuinţă indiscutabilă şi absolută, pentru tre

buinţele de ordine bisericească interioară, impune şi 

adaptarea analoagă a catalogului sărbătorilor. Prin această 

adaptare, care e dreaptă şi logică din punct de vedere 

ştiinţific, dela început trebuiesc puse lucrurile la locul 

lor şi nu a da loc la iscarea unei confuziuni care ar 

ajunge tot mai mare şi mai periculoasă pe măsură ce

trece vremea.

- înlăturarea celor 13 zile din catalogul sărbătorilor şi 

adaptarea anului la noul calendar, se poate face într’un 

timp al anului când sărbătorile cele mai mari şi mai 

cunoscute nu se întâlnesc. Se pot găsi în catalogul 

sărbătorilor răstimpuri de 13 zile una după alta şi mai 

cu seamă fără mari sărbători în lunile de vară. Dar 

fiindcă ar fi mai bine ca înlăturarea celor 13 zile, din 

punct de vedere bisericesc, să se facă în aceiaş timp

de toate bisericile ortodoxe, pentrucă să nu fie deose- 

hotărâre ad referendum prin mijlocirea Bisericii din Con- bire, nici chiar trecătoare, în prăznuirea sărbătorilor lor, şj

stantinopol. Primirea hotărârilor luate aici de către Si- fiindcă, pentru înţelegerea şi acţiunea comună ar fi ne-

noadele tuturor Bisericilor particulare sau cel puţin de voie de oarecare spaţiu de timp, noi găsim de cuvinţă

către cele mai multe din cele care au luat parte la să propunem ca vreme a anului pentru înlăturarea

Con erenţa interortodoxă prin delegaţii speciale, poate celor 13 zile, cele 13 zile care urmează după 18 Sep-
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tembrie viitor, socotind că, până la acea dată, se vor 

putea a face pregătirile de trebuinţă.

Iată în ce priveşte sărbătorile schimbătoare

Dar aceiaşi trebuinţă a adaptării calendarului se în

făţişează şi pentru canonul pascal.

Toată Biserica creştină, mişcată de dragostea lui 

Hristos, trebuie, prin socotelile şi actele ei, să năzuiască 

la apropierea şi unirea creştinilor şi nu la depărtarea 

şi despărţirea lor. însufleţit de acest duh de unire, 

Părinţii Sinodului I dela Niceia au rânduit măsuri, 

privitoare la prăznuirea sărbătorii Paştelui, al cărui 

temei mai de seamă este cererea „ca cea mai mare 

sărbătoare a creştinătăţii să fie prăznuită de toate Bi

sericile în acelaş timp*.

Trebuinţa prăznuirii în acelaş timp a sărbătorilor 

Naşterii şi învierii de către toţi creştinii este arătată în 

special în poftirea adresată de Patriarhatul ecumenic 

către Bisericile autocefale pentru prezenta Conferenţă 

interortodoxă. Prăznuirea sărbătorilor Naşterii şi în

vierii şi a sărbătorilor legate de ele, în acelaşi timp, 

este impusă de asemenea şi de raţiuni de utilitate şi 

trebuinţă practică pentru Biserica ortodoxă şi poporul 

ei ortodox. Prăznuirea sărbătorilor în acelaş timp va 

face sa dispară pagubele materiale ale poporului, care 

izvorăsc acum din îndoita prăztiuire şi îndoita odihnă 

în mai multe ţări în care se află populaţiune creştină 

amestecată. Afară de aceasta, în ţările în care supe

rioritatea numerică a ortodocşilor nu e prea mare, se 

vede astăzi şi se va continua să se vadă, dacă nu se 

modifică catalogul sărbătorilor, că sărbătorile şi cere

moniile catolicilor, la care iau parte demnitari etero- 

docşi, vor face să pălească înseşi sărbătorile ortodoxe 

care urmează şi care, cu timpul, sunt primejduite să 

peardă, în ochii poporului, strălucirea lor, în paguba 

Bisericii ortodoxe.

O pricină în plus pentru adaptarea fără întârziere a

canonului Pascal este marea însemnătate morală şi

impresiunea pe care o va produce în toată lumea

civilizată apropierea dintre cele două mari lumi creştine

din Răsărit şi Apus, în prăznuirea marilor sărbători

creştine, apropiere care ar fi datorită iniţiativei în acest

sens a Bisericii ortodoxe. In această perioadă istorică

şi critică a omenirii, această impresiune n ’ar fi lipsită 

de onoare şi de folos pentru Biserica ortodoxă. Când

acest lucru va ajunge să fie cunoscut, el va confirma 

sinceritatea şi superioritatea spiritului creştin ortodox, 

în opoziţiune cu altă Biserică, care, în cugetările şi 

acţiunile ei, totdeauna şi-a căutat propriul ei interes şi 

nu acel al lui Hristos. Dar în practică, de asemenea 

este cu neputinţă Bisericri ortodoxe să nu-şi adapteze 

Canonul ei Pascal la noul calendar care va fi introdus 

căci, dacă noi socotim lunile şi zilele după noul ca

lendar, iar echinopţiul de primăvară şi ceiace atârnă 

de el rămâne să fie socotit ca în trecut, pe temeiul ve

chiului calendar greşit, se va întâmpla că sărbătoarea 

Paştelui va fi prăznuită de acum înainte spre sfârşitul 

lunii Aprilie (vechiul stil), adică în luna Mai (noul

stil) şi Inconvenientul prăznuirii Paştelui în luna Ma: 

va turbura conştiinţa poporului ortodox.

întrebarea D. Se poate prevedea vreo pagubă oare

care pentru ortodoxie din reforma calendarului şi cum 

se poate înlătura ?

Răspuns.

Singura pagubă care ar putea rezulta din modifice'te 
Canonului Pascal şi din concordanţa marilor sărbă::n 
ortodoxe cu acele ale Apusului, ar fi foarte pos bil 
exploatarea faptului de către cercurile propagandiste 
cunoscute. Dar primejdia acestei propagande pen
tru ortodocşi nu este astăzi aşa cum putea fi acum 
puţin timp, când populaţiuni ortodoxe întregi erau sub 
puterea politică a unor autorităţi eterodoxe, care formau 
şi suţineau propaganda. Astăzi cea mai mare parte din 
popoarele ortodoxe şi-au câştigat indepedenţa lor po
litică şi propaganda nu mai are sprijinul puternic în 
acţiunea ei împotriva lor.

Dar afară de asta, de oarece în noul calendar şi în 
Canonul Pascal al Apusului sunt câteva puncte care 
nu se potrivesc cu ştiinţa şi cu hotărârile pascale 8le 
întâiului Sinod ecumenic, Biserica noastră procedează 
la îndreptările de trebuinţă, fără a vătăma, bine înţeles, 
potrivirea datelor şi prăznuirea sărbătorilor în acelaş 
timp, aşa ca noul calendar să nu fie primirea servilă 
a celui gregorian, ci un calendar mai desăvârşit şi 
înfăţişat ca „Noul calendar Panortodox reformat41,

întrebarea E. Poate consimţi Biserica ortodoxă ia

propunerea pentru fiixarea sărbătorii Paştelui ca ne

mişcătoare ?

Răspuns .

Această chestiune poate forma obiectul unei cercetări 

comune a tuturor Bisericilor creştine, pentrucă numai 

în chipul aqesta ar fi cu putinţă ca hotărârea luată să 

fie primită de toţi şi aplicată.

In consecinţă, Biserica ortodoxă nu poate delibera 

de acum şi a hotărâ în această materie.

(ss) Mitropolitul de Cetinge G avriil, 

(ss) Mitropolitul de Durazzo Iacov.
%

Comunicarea reprezentantului Bisericii 
Greceşti, Mitropolitul de Durazzo Iacov, 

făcută la începutul conferenţei.

Sint)dul Mitropoliţilor Bisericii greceşti decretează.

El primeşte încheierea memoriului Prezidentului său,

după care se adaogă 13 zile la calendarul Iulian, fără ca 

însă canonul pascal şi catalogul sărbătorilor Bisoricii orto

doxe să fie schimbate întru ceva. Dar dacă congresul Pan

ortodox, care va fi convocat la Constantinopol pentru această 

chestiune, ar lua o hotărâre cu o dezlegare deosebită pen

tru prăznuirea Paştelui, hotărâre totuşi potrivită cu acra 

a Sinodului I  eoumenic în această chestiune, şi cu tracii- 

tradiţiunea şi canoanele Bisericii, Biserica Greciei ar prhii 

această hotărâre.

Cu aceasta am isprăvit actele privitoare la calen

dar şi rămâne să le aducem la cunoştinţă pe ce!e 

privitoare la alte chestiuni.
Arhim. SCRIB AS
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AI XîX-lca congres al Studenţilor Creştini
Francezi

»

In zilele de 11— 14 Februarie anul acesta, Federaţi- 

unea Franceză a asociaţiunilor de Studenţi creştini şi-a 

ţinut al XIX-lea congres naţional anual în oraşul de 

artă şi de vechi amintiri: Strassburg, oraşul alsacian 

despre care Goethe, în amintirile sale, vorbeşte cu atâta 

căldură şi căruia, ca o postumă mulţumire, cetăţenii 

i-au ridicat o frumoasă statue.

Din toate centrele universitare franceze, mai mult 

încă, din toate oraşele şi-provinciile Franţei, un număr 

de aproape 600 de tineri studenţi şi studente s’au 

adunat aci pentru ca, împreună şi strânşi la un loc, 

să dea, în aceste vremuri de secetă morală, cel mai 

impunător spectacol creştin.

Au lăsat la o parte pentru câteva zile ocupaţiile lor 

de studenţi sârguincioşi; au părăsit grijile vieţii de carte, 

pentru a-şi muia sufletele în simţirea vie creştinească, 

prin care mai mult se vor înviora să muncească şi 

mai de zor de acum înainte. De aceia ei cântă Dom- x 

nului Iisus:

Jusqu’â la mort nous te serons fideles!

Jusqu’â la mort tu seras notre R o i;

Sous ton drapeau, Jesus, tu nous apelles:

Nous y mourrons en combattantx) pour to i!

Adunaţi de prin toate colţurile Franţei, ca apele

risipite ale unei albii prea întinse, într’un strimt făgaş

de derivaţie,, entusiazmul lor izbeşte năvalnic în sufletele

împietrite de scepticism şi materialism. E peste putinţă

ca munca de mâine a acestor mii de studenţi, desfă

şurată pe toate tărâmurile de activitate socială franceză,

să nu dea roade îmbelşugate. Prin mâinile lor vor trece

mii de tineri, generaţii după generaţii, care, la rândul

lor, ca şi înaintaşii, îşi vor consacra viaţa şi activitatea

în slujba divinului învăţător.

Aceştia sunt speranţa şi făuritorii Franţei de mâine.

Patru zile, cât au durat lucrările acestui congres, am 

urmărit cu cel mai viu interes această frumoasă ma

nifestaţie cu totul nouă pentru mine. Din prima zi 

am fost impresionat de lipsa oricărei neînţelegeri sau 

discuţii contradictorii, lucruri inerente tinerimei, asupra 

creştinismului şi asupra dumnezeescului sau întemeetor. 

Pentru toţi congresiştii, fără excepţie, acestea sunt puncte 

nu intangibile sau oprite discuţiunilor, ci chestiuni 

asupra cărora un acord perfect e stabilit, puncte câş

tigate pentru toţi.

Nimeni nu se îndoieşte de realitatea istorică şi de 

personalitatea divină a Mântuitorului Iisus Christos. 

Apoi toată lumea e de acord că, pentru a tămădui 

umanitatea de groaznicele răni şi lipsuri, urmare a unei 

vieţi neeonforme preceptelor evangelice, creştinismul e 

singurul leac capabil să îacă ca împărăţia lui Dum-

*
«

1) Până la moarte-Ţi vom fi credincioşi ;
Până la moarte Tu să ne fii Rege;
Sub al tău steag* Iisuse, Tu ne chiemi;
Sub el muri-vom pentru-a ta lege!

nezeu să devină o realitate nu numai în ceruri, ci şi 

pe pământ,

Potrivit acestui mod de a înţelege, lucrările congre

sului s’au desfăşurat în rugăciuni şi meditaţii pioase, 

în conferinţe cu scopul de a găsi cele mai bune metode 

pentru traducerea în viaţa zilnică a învăţăturilor evan

gelice şi în fine în discuţiuni de probleme profesionale 

studenţeşti.

Tinerimea din timpul de faţă a fost chemată să facă 

cea mai dureroasă experienţă; rezultat al unei netrebnice 

politici şi concepţii materialiste a vieţei. Că oarecând, 

în părţile Asiei, tinerii erau junghiaţi fără milă idolilor 

setoşi de sânge omenesc, ca această jertfă să împace 

urgia idolului, pricinuită de păcatele celor bătrâni; tot 

astfel bătrânii zilelor noastre ne-au pregătit, sau în 

cel mai bun caz n ’au fost în stare să ne ferească să 

ne cruţe de crudul şi inutilul măcel. De aceia tinerimea 

apuseană se ridică şi pretinde să se emancipeze de sub

o tutelă netrebnică, croindu-şi drumul spre ideal, spre 

înfrăţirea universală, pe urmele bunului şi blândului 

învăţător din Nazaret. Ea pretinde Evanghelia ca bază 

a vieţii. Ca urmare, această tinerime se strădueşte să 

înţeleagă, creştinismul, ca nimeni până acum. Cercurile 

de studii biblice, de filozofie şi psihologie religioasă, 

de educaţie şi pedagogie creştină; operele de asistenţă 

socială creştină de tot soiul sunt lucruri ce se întâlnesc

până în ultima parohie.

In fine, problema unei vieţi cu adevărat creştine a

spart demult marginile strimte profesionale şi încetul 

cu încetul cucereşte masele largi populare. Tinerimea 

universitară s’a făcut crainicul şi vestitorul evanghelizării 

creştine.

Această tinerime şi-a dat întâlnire a XlX-a oară la 

Strassburg; şi-a cercetat lucrarea trecutului; a discutat 

de cele mai practice mijloace pentru o pregătire pro

fesională, în legătură cu o adevărată viaţă creştină;

s’au exprimat convingeri, s’au ascultat experienţe făcute
i*

cu resuitatele lo r ; s’au îmbărbătat cei şovăeilnici; s’au 

glorificat cei neobosiţi în luptă şi, mai presus de toate, 

s’a afirmat o nesfârşită speranţă în ajutorul celuia în 

a cărui slujbă s’au pus de bună voie.

In prima zi, Duminică 11 Februarie, după serviciul 

divin de deschidere, în sala Aubette din piaţa Kleber, 

a urmat deschiderea congresului şi citirea rapoartelor 

de către secretarii generali ai federaţiilor. Un ciclu de 

trei conferinţe, având ca teză „Acţiunea", făcute de 

fruntaşii mişcărei, au urmat în fiecare dupăamiaza 

primelor trei zile în şedinţe publice. In prima zi s’a 

vorbit despre „Ideal şi Acţiune"; a doua zi despre 

„Acţiune şi realitate* şi a treia zi despre „Acţiunea 

necesară".

In dimineţile zilelor a Il-a şiaHI-a, congresiştii îm

părţiţi pe facultăţi în şedinţe de lucru, au dezbătut 

între ei chestiunea „studentul creştin şi problemele 

profesionale". Eu am asistat la şedinţa teologilor şi lâ 

lucrările unui cerc de studii de pedagogie creştină şi 

psihologie religioasă la copii.

A patra zi de dimineaţă, după obişnuita rugăciune
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şi meditaţie pioasă, a fost consacrată „Federaţiunei 

universale a asociaţilor creştine studenţeşti*4 In 

această şedinţă, lucrul cel mai interesant pentru noi 

studenţii ortodocşi a fost comunicarea studentului rus 

Nickitin asupra diverselor asociaţii de studenţi creştini 

ruşi din străinătate şi din Rusia.

. Cele mai însemnate cercuri studenţeşti creştine ruse 

sunt la Belgrad, Praga şi Paris. Studentul Nickitin e 

agreatul tuturor acestor cercuri pentru o mai strânsă 

legătură şi o acţiune comună. Despre cercurile stu

denţeşti creştine din Rusia d. Nickitin din ultimele infor

maţii pe care le are, comunică că au fost dizolvate de 

guvernul bolşevic, iar localurile rechiziţionate.

In această şedinţă, studenţii streini, prezenţi la congres, 

în ovaţiile nesfârşite ale congresiştilor, au fost invitaţi 

să ocupe loc pe scenă. Au fost reprezentate 17 naţiuni.

Noi, Românii, am fost trei, în frunte cu studentul me

dicinist d. Ghica-Budeşti delegatul oficial al asociaţiei 

studenţilor creştini din Bucureşti.

N ’a lipsit un cuvânt bun şi pentru ţara noastră. 

Domnul Pierre Maury, secretarul general al Federaţiei 

Internaţionale a Studenţilor creştini şi secretar al Fe

deraţiei Franceze, de mai multe ori, în mai multe 

rânduri şi în localităţi diferite, cum, şi la acest congres, 

a vorbit în termenii cei mai elogioşi despre ţara noastră, 

pe care a vizitat-o în vara trecută şi despre persoana 

Părintelui Arhim. Scriban. E cea mai sinceră şi cea mai 

desinterezantă reclamă ce se face ţării noastre în 

străinătate.

Montfellier
1923, II. 17.

Pr. T. SIMEDREA.

CĂRŢI, REVISTE, ZIARE

Ştefan Ciobanu, membru al Academiei ro
mâne, Cultura românească în Basarabia sub 
stăpânirea rusă. Editura „Asociaţiei Uniunea cultu

ra lă  bisericească din Chişinău*, 1923, 344 p ag in i. 

Preţul 60 tei.— învăţatul profesor şi bunul român ba

sarabean Şt. Ciobanu, care a îmbogăţit literatura ro

mânească cu mai multe studii istorice de mare valoare, 

pentru care a şi fost ales membru al Academiei, a dat 

la iveală această nouă şi însemnată lucrare, care— cum 

spune domnia sa însuş în prefaţă— „va contribui la cu

noaşterea mai de aproape a sufletului poporului româ

nesc din Basarabia, atât de mult ignorat şi de aceea 

atât de mult expus aprecierilor greşite" şi „spre a servi 

ca un punct de orientare pentru ceice se îndoescîncă 

de drepturile românilor asupra Basarabiei44.

Lucrarea tratează, în 9 capitole, următoarele ches

tiuni: Basarabia în anul 1912; Tipăriturile bisericeşti; 

Cărţile didactice româneşti din Basarabia; Limba ro

mânească în biserică şi instituţiile de Stat din Basa

rabia ; Limba românească în şcoala basarabeană ; Tea- 

teatrul românesc în Basarabia; Scriitorii basarabeni; 

Publicaţiile periodice româneşti, şi Studii ruseşti asupra 

trecutului şi culturii românilor, toate chestiuni care in

teresează de aproape pe orice român cu preocupări 

cărturăreşti.

Expunerea limpede şi atrăgătoare face ca lucrarea 

să poată fi citită cu plăcere şi înţeleasă de oricine, pen

tru care o recomandăm călduros oricui ştie să citească, 

iar bogăţia materialului şi spiritul critic şi documentat 

în care este scrisă mulţumesc şi pe cel mai pretenţios 

şi rafinat istoric şi critic şi—i descopere o sumă de lu

cruri necunoscute în deosebi nouă celor de dincoace 

de Prut despre starea culturală a românilor basara

beni sub stăpânirea rusească.

Din punctul din vedere al formării şi cultivării sen

timentului naţional, lucrarea este de un nepreţuit folos

prin descrierea întemeiată la flecare pas pe~documente 

a stării de plâns în care se afla populaţia românească 

a Basarabiei îndată după alipirea ei la imperiul ţarilor 

în 1812 şi cum to tuf s’a păstrat între Prut şi Nistru 

nu numai conştiinţa că poporul e moldovean, ci şi o 

anumită nuanţă moldovenească a culturii, ce s’a altoit 

şi desvoltat aci timp de o sută şi câţiva ani.

Dar nu de acestea şi multe alte lucruri ce vorbesc 

inimii româneşti de pretutindeni avem să ne ocupăm în 

coloanele acestei reviste, ci numai de cele privitoare la 

biserică, cu starea, activitatea, aşezămintele şi oamenii 

ei, care de asemenea sunt multe şi pline de înţeles şi 

învăţătură pentru toţi românii.

„In 1812, când Basarabia a fost alipită la Rusia, 

pe malul stâng al Nistrului şi în Stepa Chersonului 

până la Bug, puţina populaţie băştinaşă consta ‘numai 

din români, cari aveau pe atunci cam o sută de bi

serici. Restul, adică tot sudul Rusiei până aproape de 

Chiev, toată stepa sudică, erau în stadiu de colonizare, 

care se începuse abia din vremea Ecaterinii II, adică 

ca vre-o două decenii înainte". De o cultură, afară de 

cea românească, nu putea fi dar vorba în această parte 

a Rusiei.

„Comparând dar situaţia Basarabiei de atunci, din 

punct de vedere cultural, cu aceea care era dincolo de 

Nistru, şi care, ca cea mai de aproape în mod natural 

trebuia să treacă în Basarabia, găsim că boerii moldo

veni, înaintând petiţia guvernului rus în 1813, aveau 

toată dreptate, arătând că este „o mare calomnie44 a 

spune că Basarabia n ’are cultura ei“. (pag. 23).

„Resturile culturii materiale, care s’au păstrat până 

în zilele noastre, nu puteau să nu contribue la men

ţinerea tradiţiei românismului în Basarabia. Aceste 

ruine, aceste cetăţi îi aduceau aminte românului basa

rabean de gloria strămoşească, de vremurile când el 

era stăpân pe aceste oraşe, pe aceste cetăţi, iar bise
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ricile vechi întăriau în el credinţa, că el se trage din 

acei cari au pus pietre la aceste biserici" (pag. 24).

Toată cultura basarabeană, atât materială cât şi spi

rituală, ca şi întreaga cultură românească din trecut a 

fost opera bisericii.

Biserica a întemeiat şi întreţinut şcoale nu numai 

prin mănăstiri, unde învăţau carte mai mult fiii preo

ţilor, ci şi prin oraşe şi sate. Se numără cu zecile sa

tele în care erau şcoale pe lângă biserici, ceeace nu e 

puţin lucru pentru vremea aceea. Mulţumită acestei 

stări de lucruri, numărul ştiutorilor de carte era destul 

de mare. O statistică din 1815, scoasă din informaţiile 

eparhiei pe acel an, arată, că : din 2650 de copii de 

preoţi, în vârstă de 1— 15 ani, 886 ştiau carte; din 

298 între 15— 20 ani, 244 ştiau carte; din 179 de 20 

de ani şi mai mari, 101 ştiau carte (pag. 31).

Că au trebuit să existe şi şcoale mai înalte de cât 

cea primară, rezultă din faptul, că arhiva senatorilor 

din Chişinău, între 1806—1812, precum şi arhiva gu

vernământului Basarabiei şi a consistoriului, chiar şi 

în primele decenii după anexare, sunt scrise mai mult 

de jumătate în limba românească de scriitori cari de 

sigur au avut o cultură mai întinsă de cât aceea pe 

care o dă şcoala primară. Toate cererile locuitorilor, 

preoţilor şi funcţionarilor mici sunt scrise în româ

neşte, în acea frumoasă limbă moldovenească în care 

se scria în Moldova. Toţi autorii acestor petiţii, toţi 

dascălii şi preoţii se vede că au avut o şcoală ceva 

mai bună de cât cea elementară, pe care puteau s’o 

aibă la sate. O asemenea şcoală era cea zisă „dom

nească14 din Chişinău, la fel cu care au putut să mal 

fie şi prin alte oraşe.

„Prin urmare, Basarabia, pe la începutul veacului 

XIX, avea cultura ei proprie, naţională, avea chiar 

şcoli, avea cărturarii ei, adică nu se deosebia prin ni

mic de Moldova, şi luându-se în vedere gradul de cul

tură în genere in orientul Europei în vremurile acelea, 

această cultură— cu toate împrejurările grele prin care 

a trecut Moldova— era destul de desvoltată" (pag. 34).

Va să zică toată cultura de care dispunea Basarabia 

când a fost luată de ruşi, se datora bisericii.

Acelaş lucru s’a petrecut şi mai departe, sub ruşi, 

căci iată ce spune autorul în continuare:

„Cultura românească în Basarabia, sub stăpânirea 

rusească, s’a manifestat în diferite direcţiuni. Cea mai 

statornică şi mai puternică instituţie în această privinţă 

a tost biserica. Preoţimea din Basarabia, trecută în 

mare parte prin şcoala dela Socola (seminarul Venia- 

min), constituia în vremurile acelea clasa intelectuală 

a Basarabiei, avea tradiţiile ei moldoveneşti şi cele mai 

strânse legături cu poporul. De sigur, că această preo

ţime conservatoare nu se putea împăca cu regimul ru

sesc. Sunt probe că mulţi preoţi fuge'ail peste Prut. 

Toată corespondenţa bisericească, toate actele biseri

ceşti, condicele, inventariile, actele stării civile, se fă

ceau numai în româneşte şi în româneşte se înaintau 

consistoriului din Chişinău. Această stare de lucruri a 

durat până la 1871, când arhiepiscopul Chişinăului şi

Hotinului, Pavel, unul din cei mai înverşunaţi duşmani 

ai neamului românesc din Basarabia, a dat ordin ca co

respondenţa bisericească să se facă în ruseşte" (pag 35).

*
* *

Cel dintâiu tărâm pe care.s’a manifestat activitate* 

culturală a bisericii a fost al tipăririi de cărţi pentru 

slujba şi învăţătura bisericească şi cel dintâiu bărbat, 

care a sârguit în această direcţiune, a iost mitropolitul

Gavriil Bănulescu-Bodoni (1806— 1821).

După ce a organizat eparhia şi a deschis seminar 

teologic în Chişinău, mitropolitul Gavriil a convins si

nodul din Petersburg, că trebue să deschidă şi tipo

grafie pentru tipărirea de cărţi „pentru îndrumarea 

preoţilor şi a creştinilorw, de oarece cele ce mai înainte 

se procurau din tiparniţa laşilor nu se mai ajungeau, 

iar cele aduse din „regiunile austriacew erau unite şi 

„conţineau învăţături şi povăţuiri care nu seamănă cu 

dogmele bisericii ortodoxe (pag. 40).

Sinodul aprobă cererea la 4 Maiu 1814, iar la 31 

ale aceleeaş luni tipografia să şi deschise. In anul ur

mător (1815) şi apăru cea dintâi carte din teascurile 

nouei tipografii. Ea este Liturghia , tradusă de însuşi 

mitropolitul Gavriil după slavoneşte şi cu textul con

fruntat atât cu traducerile româneşti în uz, cât şi cu 

originalul grecesc.

Către sfârşitul aceluiaş an, se tipări,, Molevniculu adică 

«rânduialâ cântărilor de rugăciuni, tâlmăcit din cele

slavone....  care carte, ne povăţueşte cum se cade

a mulţămi prea milostivului Dumnezeu pentru a lui 

daruri şi faceri de bine către noi şi cu ce rânduială 

ni se cade a alerga la mila şi ajutorul lui şi a-1 ruga 

în nevoile şi necazurile noastrew.

In anul 1816 apare un Catihisis alcătuit în scurt 

pentru slujitorii bisericeşti.... cu adăugirea locurilor din 

Sfânta Scriptnră, din pravilele sfinţilor apostoli şi a sfin

ţilor părinţi şi din duhovnicescul regulament, care pravile 

deosebit atârnă asupra preoţilor". Tot în acest an se 

retipăreşte Molevnicul şi se tipăreşte Tedeumul în ziua 

Naşterii lui Christos,

In 1817 se tipăresc nCiaslovulu şi „Registru moldo

venesc pentru parastas

Tot în acest an apare în Petersburg „Noul Testa

ment", ca parte din Biblia întreagă, care apăru acolo 

doi ani mai târziu. Atât la traducerea şi corectarea ti

păriturii Noului Testament, cât şi a întregei Biblii, Ga

vriil a avut o parte foarte însemnată. El a procurat 

membrilor societăţii biblice ruseşti un exemplar din 

Biblia românească din 1668 şi altul din cea dela Blaj 

(1795), a trimis la Petersburg pe învăţatul arhimandrit 

Varlaam Cuza, stareţul mănăstirii Dobrovăţ, din Mol

dova, ca să ajute la traducere şi să facă corecturile 

de tipar şi a tradus el însuş şi a făcut corecturi de 

tipar.

In anul 1818 s’a tipărit „Psaltirea“ şi „Rânduiala  

panahidei ce să face pentru răposaţii mari domni, îm

păraţi şi împărătese, pentru ţari şi ţariţe a toată Rusia 

şi pentru prea înălţata lor familie".
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Afară de acestea s’au mai tipărit şi câteva cărţi de 

învăţătură creştinească traduse din ruseşte, precum : 

„ Catehismul creştinesc ortodox11 al mitropolitului Filaret, 

în 1862; „Despre credinţa şi viaţa creştinească* 1863; 

„învăţăturile catehizice„ ale lui Swortov, 1867 şi „Co- 

lecţiune de bucăţi cu conţinut dogmatico-religios“ ae 

preotul Paniatovschi, tradusă de preotul Teodor Bal- 

taga ş. a.

Nemuritoarea tipografie din Chişinău, care tipărea 

atâtea cărţi bisericeşti în graiul românesc, a fost în

chisă de Sfântul Sinod rusesc la 12 Ianuarie 1883, în 

urma raportului arhiepiscopului de Chişinău, Serghie, 

sub cuvânt, că nşi-a pierdut importanţa şi şi-a în 

dreptat acdvitatea spre tipărirea cărţilor şi fo ilo r  

MolitveniculiC şi „O cărticică pentru primirea din alte particulare şi întrucât în toate bisericele din acea

In anul 1819 s’au tipărit „Mineile* şi s’a pus în vân

zare „B ib lia“ tipărită în Petersburg. Atât de mare im

portanţă s’a dat acestei cărţi a cărţilor de către Gavrii^ 

că fiecărui preot nou hirotonit i-se dăruia câte o Bi

blie şi un Nou Testament. NquI Testament a fost apoi 

trimis protopopilor cu rugăminte de a obliga pe toţi 

preoţii să cumpere câte unul. Aşa se explică fenome

nul care nu se observă în nici o altă parte ş bisericii 

româneşti că, până în anii din urmă, Biblia se găsea 

mai în fiecare-biserică basarabeană. Frumoasa limbă 

moldovenească în carea ea a fost tipărită a contribui^ 

în foarte mare măsură la păstrarea curată a graiului 

românesc de poporul din Basarabia.

In 1820 s’au tipărit „Rknduiala sfinţirii bisericiiw,

religii în cea ortodoxă". eparhie, în slujba bisericească, a fost introdusă limba

In fine, în 1821, anul morţii lui Gavriil, apare „Ti- slavoneascău (pag. 70).

x p icu l“.

Marele număr de cărţi tipărite în timpul arhipăsto

riei mitropolitului Gavriil, toate fără excepţie traduse 

sau cel puţin revăzute de el şi tot de el făcute şi co

recturile de tipar „rămânem miraţi— cum zice autorul— 

de capacitatea de muncă a acestui om, care a ştiut, 

într’un termen atât de scurt, să facă atât mult pentru 

Basarabia44 (pag. 62).

însuşirile deosebite de bun român ale mitropolitului 

Gavriil ni le arată şi faptul, că el a ştiut să facă . să

întreagă averea tipografiei fu cumpărată de mănăs

tirea Neamţul Nou, dar nu putu fi folosită din cauza 

autorităţilor ruseşti, care puseră toate piedicile posi

bile funcţionării ei mai departe.

Serviciile pe care tipografia le-a adus românismului 

şi golul cel mare ce l-a lăsat în sufletul românesc în-
*

chiderea ei silnică au fost aşa de mari, că, după tre

cere de 22 de ani, în 1905, când a isbucnit revoluţia, 

cel dintâi lucru, pe care l-a cerut congresul eparhial 

al clerului basarabean, a fost redeschiderea tipografiei

îmbrăţişeze cauza românească şi să se devoteze ei din pentru tipărirea de cărţi moldoveneşti. Sinodul, în urma

toată inima fostul său ucenic, apoi vicar şi în cele din

urmă succesor pe scaunul mitropolitan, Dimitrie Su-

lima, ucrainian de origină.

In timpul său s’au tipărit, pe lângă „Bucoavnele rom â-

mijlocirii arhiepiscopului Serghie, a trebuit să aprobe 

şi la 26 Octomvrie 1906, ea s’a redeschis cu mare so

lemnitate. In primul an s’au tipărit în ea cărticele de ru

găciuni şi alte lucruri mici, dar în al doilea an— 1907

no-ruseşti“, în mai multe ediţii, şi cărţi bisericeşti: „Pen- s’au tipărit „Psaltirea* şi „Ciaslovul* ; în anul 1908

tru datoriile presviterilor către popor* 1823, „Rânduia la  s’au tipărit: „Trebnicul mare*> „Evanghelia*f „un Aca-

panih ide iu 1827 (retipărirea celei din 1817), „Molitva tist* ş. a., iar din 1909 s’a început să se tipărească

la  îngrozirea de foamete» 1830, „Datoriile călugărilor „Vieţile Sfinţilor*, din care au ieşit, până în 1916,

8 volume, când s’a întrerupt apariţia. Textul a fost 

luat după ediţia din mănăstirea Neamţu, dela 1812, şi 

după cea din Iaşi, dela 1835. Părintele Justin Ignato- 

vici a avut însărcinarea să „aducă la potrivire cele 

două ediţiuni moldoveneşti cu cele ruseşti ale tipo

grafiei sinodale din Moscova şi unele vieţi ruseşti să 

le tălmăcească din nou, iar manuscrisele tălmăcirilor

un ii către a lţii în viaţa lor cea de obşteu 1841 şi în 

sfârşit „începuturile învăţăturii creştineşti* şi „Cati- 

hizul mare", ambele traduse după Filaret, mitropolitul 

Moscovei şi al căror an de tipărire autorul nu l-a putut

stabili.

Iată dar un strein care a lucrat mult pentru cultura 

românească mulţămită împrejurării că a trăit mult timp 

alături de un mare român, de mitropolitul Gavriil, dela 

care a învăţat să iubească pe românii basarabeni.

După epoca acestor doi mari îndrumători ai culturii 

româneşti în Basarabia pe tărâmul bisericesc, tipăritu

rile de cărţi bisericeşti se răresc şi cele care se mai 

fac sunt în cea mai mare parte o reproducere a celor 

precedente sau a altora româneşti.

Astfel, în anul 1853, se tipăreşte un „Penticostarion* 

după ediţia din mănăstirea Neamţul dela anul 1848; 

în 1856 „ Tipicul* după ediţia dela Iaşi din 1816; în 

1861 un „Anfologhionu după o ediţie moldovenească 

neidentificată încă; în 1861 un „OctoihC( după cel din 

mănăstirea Neamţului din 1836, şi un »Ciasoslovu de 

de care nu se spune după ce e retipărit şi, în 1863, 

un „Triod* după cel din Blaj din 1800.

părintelui Ignatovici, mai înainte de a merge la tipar, 

să se caute şi să se corecteze de redactorul jurnalului 

„Luminătorul", de arhim andritul Gurie , azi I. P. S . 

Arhiepiscop al Basarabiei, (pag. 76).

*
* *

Biserica basarabeană, prin tipografia ei din Chişi

nău, n ’a răspândit numai cărţi de slujbă şi de învăţă

tură religoasă, ci şi cele dintâi cărţi de şcoală, aşa 

că ea a adus servicii culturii româneşti şi pe acest 

tărâm.

Nu de mai puţină importanţă este să se ştie, că bi

serica a venit în ajutorul şcoalei şi prin aceasta al cul

turii româneşti în Basarabia, prin oamenii săi. Astfel, 

între autorii de cărţi didactice, ocupă un loc de frunte
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I. P. S. Gurie, actualul arhiepiscop al Basarabiei. Pe'
*

când era arhimandrit, I. P. Sa a lucrat şi tipărit urmă

toarele cărţi de şcoală:

I. „ Cartea de învăţătura despre legea lu i Dumne

zeu* , 1908, tipografia eparhială?Chişinău. Ea cuprinde: 

1. Lămuririrea rugăciunilor; 2. Istoria siântă a Vechiu

lui şi Noului Testament; 3. Catihizisul în scurt, şi 4 

Tălmăcirea slujbelor dumneezeşti.

II. „Bucoavna moldoveneascăli, (1908) ilustrată şi al- 

cătuită după modelul abecedarelor româneşti, însă în 

conformitate cu cerinţele programei ruseşti. Cartea este 

tipărită cu litere ruseşti, alături de care se dau şi li

terele slavone bisericeşti. Ca inovaţie metodică, autorul 

se foloseşte de cuvinte moldoveneşti, pe care copiii le 

înţeleg foarte bine, şi le scrie numai' cu caractere ru

seşti, In partea doua se cuprind bucăţi scurte de ci

tire luate din viaţa românilor basarabeni şi câteva 

poezioare.

III. „Cartea de citire cu ştiinţe din gram atica mol

dovenească“ (1908) cuprinzând bucăţi de citire,^ parte 

traduse din ruseşte, parte luate din autori români, din 

care se dau şi poezii. Printre bucăţile de citire se dau 

şi regule gramaticale, iar la sfârşit e schiţată întreaga
#

„gramatică moldovenească".

Autoritatea bisericească rusă n’a îngăduit introduce

rea în şcoală a cărţilor I. P. S. Gurie, cu toate că 

ele fuseseră admise de comitetul şcolar din Chişinău 

ca manuale didactice pentru toată Basarabia. Ele au 

fost totuş citite cu nesaţ în familie şi au slujit de mo

del şi altor autori.

** *

Din capitolul intitulat „Limba românească în bise

rică şi instituţiile de Stat din Basarabia“ (pag. 144— 

158) aflăm, că, în primele decenii după alipirea Basa

rabiei, limba românească a fost limba oficială a insti

tuţiilor din Basarabia, care se întrebuinţa alături de cea 

rusească.

Pe când din celelalte instituţii însă limba românească 

a fost exclusă treptat, în biserică a rămas şi mai de

parte întrebuinţată limba română. Arhiepiscopii au .dat 

ordinele şi circularele lor la început în ruseşte şi ro

mâneşte, iar cu vremea numai în ruseşte, dar proto

popii şi preoţii au făcut numai în româneşte toate ac

tele oficiale. Din notiţele arhiepiscopului Pavel (1871— 

1882), cel mai mare duşman al limbii şi culturii mol

doveneşti în Basarabia, reiese, că, la începutul arhi

păstoriei lui, din 18 mănăstiri în 13 se" făcea slujba 

dumnezească numai în româneşte, iar în 5 era şi câte o 

strană slavonă. Acest arhiepiscop a poruncit ca în toate 

mănăstirile să se cânte la o strană moldoveneşte, iar la 

cealaltă ruseşte. Din notiţele lui reiese iarăş, că la sfâr- 

şitul arhipăstoriei lui, s’ar fi făcut totuş serviciul divin 

numai în româneşte în 207, şi în româneşte şi în ru

seşte în 211 biserici, şi numai ruseşte în 608 biserici. 

Această din urmă ţifră nu e de crezut, de oarece chiar 

în 1905 o parte din slujbă se făcea în moldoveneşte 

mai în toate bisericile Basarabiei. Călugării, preoţii şi

cântăreţii în cea mai mare parte nu ştiau ruseşte, iar 

mulţi din cei cari ştiau nu voiau să vorbească, spre 

a nu fi siliţi să slujească ruseşte. Poporul ţinea mult 

să audă şi în biserică limba pe care o vorbia acasă. 

De aceea în bisericile, fie de sat, fie orăşeneşti, în care 

slujba se făcea în moldoveneşte, era mare afluenţă de 

credincioşi, pe când cele în care se slujea ruseşte erau 

aproape jjoale. Mulţi chiar din boerimea trecută prin 

şcoalele ruseşti ţineau să asculte slujba în româneşte, 

puneau să li se scrie epitafele în româneşte şi lăsau 

cu jurământ ca la înmormântare să li se facă slujba 

în româneşte.

Şcoala cea mai înaltă bisericească, seminarul, a con

tribuit de asemeni în mare măsură la păstrarea limbii 

româneşti. La început chiar, mitropolitul Gavriil pro

pune sinodului, care admite, ca în seminar să se în

veţe, pe lângă limba rusească şi „cea naţională m ol

dovenească, cu scopul ca cei ce o învaţă să poată pro- 

povădui cuvântul lu i Dumnezeu şi buna m o r a l ă De 

sigur, că, o bună bucată de vreftie, limba de propu

nere a fost în seminar cea românească, pentrucă elevii 

nu înţelegeau alta, iar mai târziu, când i-a luat locul 

cea ruseasca, ea a rămas numai ca obiect de studiu. 

Totuş, din notiţele arhiepiscopului Pavel, vedem, că, 

foarte adese, preoţi, cari învăţaseră limba rusă în se

minar, n’o ştiau sau se făceau că n’o ştiu după ce se 

înto.rceau în mijlocul poporului de baştină.

#
# #

La păstrarea limbii şi desvoltarea culturii specific ro

mâneşti a contribuit biserica şi prin oamenii ei.

Am văzut că unul din cei mai buni autori de cărţi 

didactice a fost însuş I. P. S. Gurie.

Un alt reprezentant al scrisului românesc din rându

rile clerului a fost preotul Alexe Mateievici, cel mai 

talentat poet basarabean. In coloanele ziarelor : „Basa- 

•rab iaa, „ Viaţa Basarabiei11, „Lum inătoru l“ şi t Cu

vântul moldovenesc“ a publicat el interesante articole 

scrise în „limba vechilor cazanii" şi înălţătoarele lui 

poezii, parte traduse din ruseşte, parte originale, dar 

toate de o rară fineţe de cugetare şi simţire şi cu un 

pronunţat caracter religios. Nemiloasa moarte a secerat 

însă prea de vreme viaţa acestui luminat român şi 

ideal preot, când număra abia 29 ani, şi a lipstit bi

serica şi neamul românesc de un real talent. Nu ştiu 

dacă poeziile lui vor fi adunate şi publicate toate în

tr’un volum. Dacă nu sunt, cineva din rudele sau cei 

de aproape ai lui ar trebui s’o facă în cel mai scurt 

timp, pentru ca să se poată adăpa toată suflarea ro

mânească din nepreţuitele comori ale sufletului aceluia 

care a fost preotul Mateievici.

*

\

In fine, biserica a venit în ajutorul limbii şi culturii 

româneşti şi prin publicistică.

Cea dintâi publicaţie periodică din Basarabia a fost 

„Buletinul eparhiei Chişinăuluia, care a apărut dela 

început jumătate în ruseşte şi jumătate româneşte. El
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coprindea o parte oficială, în care se dau în paralel, 

ruseşte şi româneşte, „punerile la cale ale sfântului 
Sinod« şi „punerile la cale ale stăpânirii de eparhiew 
şi o parte neoficiala, constâni din articole scrise unele 

în ruseşte, altelb în româneşte. Caracterul lor era teolo-

teologică şi bisericească. Primii ei redactori au fost, 

părintele Const. Popovici şi ieromonahul Gurie, L P.

S. arhiepiscop de azi.

Acestea am putut culege din bogata carte a dom

nului Ciobanu despre rolul ce a avut biserica în păs-

gico-bisericesc Cum era citit de toată preoţimea, Bule- trarea limbii şi a culturii româneşti în Basarabia. Cine

tinul a contribuit mult la păstrarea şi cultivarea limbii 

româneşti între preoţi. N’a durat însă mult partea ro

mânească a Buletinulăi, pentrucă în 1871 a fost suprimată, 

după ce-şi îndeplinise bine rolul timp de 4 ani numai.

A doua publicaţie periodică bisericească în limba ro

mână este revista “Luminătorul" y a societăţii preo

ţeşti din Chişinău : „Frăţia Naşterii lui Christos*. Ea 

a apărut la 1 Ianuarie 1908 şi apare şi azi. Este, în 

felul Buletinului, atât foae oficială cât şi de cultură

doreşte mai'multe amănunte în această privinţă, cum 

şi cunoaşterea întregii fizionomii ce a avut cultura ro

mânească în Basarabia sub ruşi şi fazele prin care ea 

a trecut şi piedicile ce i-au fost puse în cale, să ci

tească însăş cartea şi nu va regreta de timpul ce va
A  • *

întrebuinţa cu citirea ei, căci ea este o oglindă foarte 

fidelă a ceeace a fost Basarabia dela 1812 până mai 

ieri-alaltări şi ce este în mare parte şi azi.

I. MIHÂLCESCU.

î n s e m n ă r i  m ă r u n t e

Ceva mai practic pentru dezlegarea ches
tiunii evreieşti. — După părerea scriitorului acestor 

rânduri, tot creştinismul dă cea'mai practică desiegare 

.chestiunii evreieşti şi e singura care va duce la sco

pul cel mai în a lt: creştinarea evreilor.

Mulţi vor da . din umeri citind aceste cuvinte, alţii 

vor ridica cuvânt şi vor spune că nu se poate. Noi 

spunem : se poate, nu se poate, creştinul trebuie să 

muncească pentru a săvârşi imposibilul. De se poate, 

nimenea nu poate şti, fiindcă aceasta e în mâna lui 

Dumnezeu. Creştinul însă trebuie să muncească pen- 

truca ceiace hcum nu se poate, să se poată mai târ

ziu. Nu este învoit să spui că anumiţi oameni sunt 

înlăturaţi dela vestirea lui Hristos. Tu seamănă, cum 

spune P.xvel către Corinteni. Dacă vei fi vrednic, Dum

nezeu va face să crească. Pentru noi nu e lucru bun

ca într’o ţară cu o atât de mare populaţiune evreiasca 

nu există o misiune creştinească printre Evrei şi că, 

în locul nostru, au altfel de misiuni Baptiştii şi alte 

organizaţiuni misionare protestante. In genere, nu se 

face nimic pentru câştigarea Evreilor la credinţa creş

tinească, iar singurul care a făcut şi face ceva este 

Părintele Grigorie ^scriitorul Gala Galaction). Insă 

aceasta e lucrare lungă, la care nu ajung silinţe răz

leţe. Trebuie o întovărăşire, care cu timpul să ajungă 

la o adevărată organizare misionară.

Noi scriem aici aceste rânduri, pentrucă să câştigăm 

pe careva pentru această lucrare în chip foarte uşor 

şi dela mici începuturi.

De cînd eram în Germania, primesc 2 reviste nem

ţeşti scoase de misiunile printre Evrei. Ele totdeauna 

au cerut să li se trimeată adrese de Evrei, pentrucă 

cuvântul lui Hristos să ajungă cât mai adânc între ei. 

Atunci am pus şi eu mâna pe condei şi am scris toate 

adresele evreieşti de care mi-am adus aminte din Bucu

reşti, laşi sau Galaţi şi le-am trimes la redacţie să se 

trimeată revista acolo.

Evreii cu care m’am întâlnit mai târziu în Bucureşti 

mi-au mărturisit bucuria cu care au primit revista şi

plăcerea pe care au simţit-o citind-o. Până azi unul 

mă întreabă de ea. O' primea înainte de răsboi şi acum 

n ’o mai primeşte.

Binele care izvorăşte de aici este că, chiar dacă mi 

poţi să-i hotărăşti îndată pentru creştinism (şi sigur 

câ unii nu se vor hotărî niciodată), dar introduci între 

ei un fel de gândiri religioase care pe altă cale nu 

vin şi care pot crea simpatie către ele. Evreii nu cu

nosc creştinismul. Pe calea aceasta le dai mijlocul 

să-l privească, să se apropie de el. Ce va urma de 

aici, cine poate şti ! Deocamdată noi trebuie sâ lu

crăm la introducerea cugetărilor creştineşti între ei. Să 

nu spuie nimenea că acestea se ştiu, fiindcă Evreii în

vaţă în şcolile noastre şi aud şi ei, iar alţii învaţă re

ligia creştinească. Nu e tot una. Felul cum lucreazăr

revista e cu totul altfel decât ce aflăm noi din şcoală. 

E mult mai ademenitoare metoda revistei.

Până una alta, creştinul e dator să fie propagandist. 

Deci cine citeşte aceste rânduri şi nu-şi leapădă che

marea lui de creştin, să facă bine şi să se apuce de 

ce m ’am apucat eu odinioară. Să scrie adrese de Evrei 

care citesc nemţeşte şi, în genere, care se ţin de citit, 

şi să le trimeată unde le-oi scrie eu mai la vale ori 

să-mi le trimentă mie să le fac eu să zboare mai de

parte.

Mă aştept să facă aceasta mai ales tinerii, cei nu 

prea frământaţi de multe griji: studenţii şi seminariştii. 

Să iasă cu creionul şi cu foaia de hârtie pe stradă şi 

să copieze. Dacă au cules 10— 20 de adrese, să le co

pieze din nou pe curat şi exact şi să le mi le trimeată 

mie, ori să le trimeată deadreptul la adresa: Herrn 

Pastor Arnold Frank, Missionshaus „Jerusalem", Ham- 

burg 4, Eimsbiittelerstrasse 31, Germania.

Noi trebuie să intrăm odată pe calea acţiunii prac

tice, adică, pe româneşte, să păşim la treabă, că altfel 

nu izbândim mare lucru. Cine e creştin, să împlinească 

poruncile creştinismului, începând cu lucrurile uşoara

de îndeplinit, cum sunt cele cerute aici. 

Deci 1a treabă!

%
A.S.
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Ş T I R I

C ong re su l c ân tă re ţilo r . —  In zilele de 23 şi 24 

August, se va ţinea la Constanţa congresul cântăreţilor. 

Plănuita escursiune la Constantinopol nu se va mai 

face, din pricina multelor formalităţi pentru intrarea în 

oraşul lui Constantin.

Sf. Mitropolie a Ungrovlahiei mulţămeşte cu căldură 

d-nei Elisabeta Atanasiu pentru dania făcută capelei 

româneşti din Paris, cuprinsă într’o covor de aproape 

2*000 de lei, şi d-lui Virgil Boureanu pentru o faţă 

de masă dăruită aceleiaşi capele.

Dumnezeu să-i încarce cu toate darurile sale!

B ise r ica  m ân tu ir ii n e am u lu i. —  In ziua de Schim

barea la faţă (6/19 August a. c.), se va pune la Mă- 

răşeşti temelia bisericii în care să se odihnească oasele

luptătorilor care au mântuit ţara. Lucrarea se savarşeşte 

de Societatea ortodoxă a Femeilor române. Va fi o 

mare serbare pioasă.

P reot în to rs  de la  s tud ii. —  După un an de stu- 

diare creştinească în Montpellier şi Paris, Părintele 

Teodor Simedrea s’a întors întărit sufleteşte la slujba 

sa dela biserica Sf. Nicolae-Tabacu.

„B iserica  o rtodoxă '4 peste  m unţi. —  In urma 

hotărârii Sfântului Sinod, Consistoriile eparhiale de 

peste munţi au îndemnat pe preoţi să se aboneze la 

această revistă. Până acum au sosit multe cereri de abo

nări mai cu seamă din Banat.
• *

*

C re ş tin ism  ş i an tisem itism .— La scriitorul aces

tor rânduri a fost acum puţin timp preotul norvegian 

Gisle Johnson, care a locut înainte de război în Ga

laţi, iar acum lucrează in Budapesta la misiunea printre 

Evrei. In legătură cu însemnarea de mai sus, putem 

da ştirea pe care ne-a adus-o acest preot. Foarte mulţi 

Evrei din Ungaria au trecut la creştinism după război, 

ca la 70— 80.000, Dar au venit prigonirile împotriva lor, 

au fost priviţi cu ochi răi şi cei care se făcuseră creştini. 

Atunci s’au întors la iudaism. Au spus: am căutat 

creştinismul la creştini şi nu l-am găsit Deci antisemi

tismul alungă dela creştinism şi pe Evreii care veni

seră la dânsul. Cu aceasta, antisemitismul e şi împo

triva creştinismului. Bântuirea lui îngreuiază propaganda

noastră. A.S.

MULŢAMIRI

Epitropia Parohiei Urecheşti, Putna, aduce vii mulţămiri:

1. Onoratei Prefecturi a judeţului Putna pentru da

nia de 10.000 de lei făcută bisericii parohiale Buna
vestire din Urecheşti, pentru repararea ei, şi,

2. Onoratului Ministeriu al Cultelor şi Artelor pen

tru suma de 6.000 de lei dăruiţi pentru aceiaşi ţintă.

Dumnezeu să binecuvinteze fapta cea b u n ă !

Sf Episcopie a Râmnicului, Noul Severin, aduce 

vii mulţâmiri d-lui Const. M. Petrescu, proprietar în 

Corzu, Mehedinţi, pentru dania de 10.000 de lei făcută 

bisericii filiale, aflată acum în zidire din nou, cu hra

mul Sf. Nicolae şi făcând parte din parohia Busu9 
Mehedinţi; asemenea pentru un policandru care se 

preţuieşte la 10.000 de lei.

Sf Episcopie a Râmnicului, Noul Severin, îşi arată 

toată adânca mulţămire d-şoarei Nela Const. A. Ră
dulescu din Corabia, pentru dania sa cuprinzând un 

acoperământ de catifea neagră pentru iconostas şi pre

ţuind 500 de lei; asemenea d-nei Floarea Ion C. 

Maniţescu din Gighera, Dolj, pentru dăruirea unui 

epitrahil în preţ de 1.000 lei. Numai nu ştim pentru ce 

biserică, fiindcă nu ni s’a scris.

Dumnezeu să-i învrednicească de toate bunătăffte 

Sale!

Parohia bisericii Gherceşti, Dolj, îşi arată viile sale 

mulţămiri creştinilor mai jos însemnaţi pentru darurile 

de cărţi făcute bibliotecii bisericii filiale din Găieştii 
de jos, Parohia Gherceşti, şi anume: 1. Părintelui^ Paroh 

Ioan Constantinescu pentru 80 de volume cu cuprins 

moral şi istoric ale unor scritorii ca V. Alexandri, M. 

EminescuCreangă, Vlăhufă, Ispirescu, etc.; d-lui în

văţător Dimitrie Popescu pentru 30 de volume cu 

acelaşi cuprins; 2. d-lui Gh. 1. Constantinescu, pen

tru 30 de volume cu cuprins tot aşa, amândoi fiind 

învăţători ai şcoalei din Gherceşti, Dolj.

Dumnezeu să-i aibă în sfânta Sa ocrotire!

BIBLIOGRAFIE.

Pr. Cezar N. Vuza, p rim u l cuvânt adresat Func- 

ţionărim ei ş i M uncitorim ei d in  D irecţiunea II 
reg ională a C. F. R. Iaşi. Broşură de 15 pagini 

Bucureşti 1922. Se împarte gratis.

Dr. L.Lazarus, Zur Charakteristik  der talmudis- 

chen. Ethik. (Cufrivire la morala Talmudului. Frank- 

furt 1922. Format în 8. 48 de pag.

Convorbiri literare, pe Mai-Iunie 1923.

Pimen, Mitropolitul Moldovei, Â m intiri d in răs- 

boi. Tipografia Monastirii Neamfu 1923. Volum de 

format mare în 8, pag. 82, fără arătare de preţ.

Dumnezeu să-i ţie în seama cucernica faptă!

Ralph W. Brorvnt Zwanzig Paragraphen ilber die 
Weltkonferenz Uber Glauben und Kirchenverfassung, 
(20 de Paragrafe despre Conferenţă mondială pentru 

credinţa şi organizarea Bisericii), tipărită în 9 pagini, a 

organizării din America pentru unirea Bisericilor. 1923.

Pr. Cezar N. Vuza, P e rsoana  lu i Iisu s  C hris to s .

12 pag. Imprimeria C. F. R. Bucureşti. Gratis.

Acelaş, M agii. Aceeaş tipografie. Acelaş număr de 

pagini. Gratuit.



S E R IA  I I ,  A N U L  41 A U G U S T  1923

im
j /

. # ,
r W*

t
•**î

$

m£

rm*

v  •-*> >

i

i- m cfc! .•s:

% v

r S l i *

X

T )

* ✓

t I
M i *  f * . ! (•sSL' • t\̂?̂Î£v

s V

- u .li e±±̂tfc.*irr
,V

/

/
A

\
-V

C "

kM

lt
c r _ .

r r  \
Lr̂-̂-x .i \

. > ; x -
V '
yft: «

£

tkr-*. —

Jr ~.

V ţ
1 1 * 1 r»;

I» t

¥
t •

' /
V

\ /

i-l i s\ t  » «! t i r *

l4 •

H

*•%

•  \

- -♦ *
• * —  r  f'i

M n r w t . ' * .’.  l v ~  r î £ «

• n >  »

l f c = .n t
/siTTV II

1 1 r.

t

r 1

r v
- K V

J.

Iltil

■<*
■ J . ^ H  *rV

•ii
I 1 \ m : -

ii

«T rf» «%̂ c.

•  I*-1

r:»• M 

:r..i:

* 4 1
1*

V, 5'S1
1 * — w
I •

AUT
1>-

I H
V *1'

î<

M

2 \

w-~~
•  » ; i

U

fr- «  • •

ţil&z: , l ! ) f ^
U  \.

* V

•tfO

.ulj;
-r^

t S i i

> « * «  * .

✓ V *
r> — •*» r V H > :

5̂r:vN C , n «  <*

---------------------

r --- \ l t % < :

V i

•» 5|tt 

1

- V

/ N , -

’ ✓ *  > j

f +

/"t r% r
»,: Tv' ^

w .- # ■ ' 4 1

4  #  *  t

f  r
—

!%*»■

•■‘ / j a w r

M m

V .9 ^
C U P B I H S U U :

Genealogia Mântuitorului . . . . .
Cel mai bun p rie ten ..........................
Şcoalâ fără religiune . ......................
Prin Monastiri................................... ....
Francmasonii şi b is e r ic a ..................
Aspecte dela cercurile preoţeşti . . , 
0 necesitate a vremii de azi . . .  * 
Judecata bisericească la vechii creştini
Apropierea bisericilor..........................
Taborul neamului românesc . * . . 
Cronica bisericească . . . . < • ,  
Căr|i, Reviste, Ziare.
Însemnări mărunte, Ştiri, Muljămiri, Bibliografie, Poşta 

Redacfiei . .....................................................

Ec. 1. C. BELDIE 
Pr. C. GH. VARTOLOMEÎU 
Pr. GH. NEGURĂ 
Ierom. DAMIAN STĂNOIU 
l. MIHÂLCESCU
Pr. M. M. IONESCU 
Pr. IOAN 1. IONESCU 
ŞT. BERECHtî 
Arhim. SCRIBAN 
Pr. A C. COZMA 

. . Arhim. SCRIBaN
I. MIHÂLCESCU, Arhim. SCRIBAN

Arhim. SCRIBAN

*At\

»  t

t

A

J

J V

- m

V

«  .  *  ’ /  - *  .  -  * 1



SPRE  ŞTI INŢA
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Comitetul redactor al revistei B ISE R IC A  O R T O D O X Ă  R O M A N Ă  se compune din: 
/ .  P. S. Mitropolit Primat Dr. Miron Cristea, Preşedinte de onoare ; P. S. Episcop 
Vartolomeiu, director; Prof. Dr. loan Mihălcescu, prim-redactor; Arhim. Scriban, secretar 
de redacţie. Redactorii revistei: i. Profesorii facultăţii de teologie din Bucureşti: Dr. 
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tăţii de teologie din Cernăuţi: Dr. V. Gheorghiu, Dr. V. Şesan, Dr. V. 7 arnavschi, Dr. 
N. Cotos; 3. Pr. Cicerone Iordăchescu, Iaşi, Dr. Romulus Căndea, Cernăuţi. Dr. loan Lupaş,  
Dr. St. Cioroianu, Iconom Serghie Bej an, Dr. Gh. Ciuhandu şi d. St. Berechet.
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Se primesc spre publicare şi articole dela alte persoane decât dela Comitetul redac
tor, în condiţiunile următoare:

Articolele originale se vor plăti cu 1000 de lei coala în formatul de faţă al revistei, 
traducerile şi recensiunile 800 de lei, cronicile şi răspunsurile 600 de lei.

Articolele care au fost publicate mai întăi aiurea şi care se vor reproduce pentni 
însemnătatea lor şi de această revistă, nu se plătesc.

Toate articolele trebuiesc scrise citeţ şi fără <va urma».
Orice corespondenţă privitoare la redacţie se va trimete pe adresa secretarului de re

dacţie Arhim. Scriban, Bucureşti, str. Cernica 3, sau pe a primului-redactor: Prof. / .  
Mihălcescu, Bucureşti, Aleea Rignault 5.

Pentru tot ce priveşte administraţiunea revistei, interesaţii se vor adresa secretarului 
administrativ al revistei, d. D. Sireteanu, Bucureşti, localul Sfântului Sinod, la biserica Antim.

Revista se trimete tuturor parohiilor, ca şi în trecut. Persoanele particulare care vor 
voi să li se trimeată trebuie să se adreseze administraţiunii.

A B O N A M E N T U L
*

1 an . . . . . . .  100 lei. Pentru străinătate, se adaugă transportul.
1 număr S . . . . . 10 lei.

Toate abonamentele se trimet secretarului administrativ: d-lui D. Sireteanu, Bucureşti, 
Sf. Sinod, Biserica Antim.

(Vezi hotărârea Sf. Sinod în Biserica Ortodoxă Română 1 Iunie 1923, pag. 658-659).
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GENEALOGIA MÂNTUITORULUI

1. Introducere

Chestiunea concordanţei celor două liste ge
nealogice ale Mântuitorului (Mateiu I, 1-17 şi 
Luca III, 23-38) a ocupat în mai multe rânduri 
şi pe mulţi1). Fiecare însă s’a servit de acelaşi 
material, care-i depozitul întregii creştinătăţi: Bi
blia şi Sf. Părinţi. Partea personală a autorului 
este doar metodul cum va fi putut să folosească 
acest material şi mai ales primul, căci Biblia, 
în cele mai multe cazuri, se explică prin Biblie. 
Şi precum în Florenţa călătorul rătăcit se poate 
orienta după firul roşu, care se găseşte pe mar
ginea trotuarului şi care, în formă de 
duce la Biserica San Marco, tot asttel şi cititorul, 
nepreocupat cu idei străine, va găsi în Biblie 
firul roş care pleacă din binecuvântarea şi mân
tuirea pe care a făgăduit-o bunul Dumnezeu 
protopărinţilor izgoniţi din raiul pământesc (Ge
nesa 3, 15) şi până la «plinirea vremii» (Galateni
4, 4) când Cel făgăduit a venit să sfarme capul 
şarpelui şi să dezrobească pe om. -

Acesta însă nu era să se tragă din orişice 
creatură a lui Dumnezeu, ci dintr’un anumit 
neam, dintr’o anumită seminţie, peste care a 
prisosit darul şi binecuvântarea. De aceia toţi 
scriitori iinspiraţi ai Vechiului Aşezământ au toată 
grija ca să nu întrerupă acest fir. Unde lasă unul, 
începe altul şi, pe o cale sau alta, firul nu s’a 
întrerupt.

Cauza pentru care chestiunea aceasta  a dat sămânţă de 
vorbă scriitorilor, încă din prima jum ătate a secolului al 3-lea, a 
fost deosebita  ei importanţă. Critica textului, exegesa , istoria şi 
dogm atica deopotrivă le interesează dezlegarea problem ei. ţD ie 
Stam m băum e Jesu nach Matthaus und L ukas . . . von  Ioseph 
Michael H eer. Freiburg in Breisgau 1910, pag. 1. A ceastă  bună 
lucrare asupra chestiunii am putut-o consulta abia după ce 
terminasem lucrarea mea. Am  introdus în note inform aţiile ce  
aducea In limba germ ană ş.e mai găsesc, relativ la această 
chestiune şi opurile, citate de Heer: Peter Vogt S. J. D er Stam m baum  
Christi bei den heiligen Evangelîsten  Matthaus und L u k as Bib- 
lische Studien  XII, 3. Freiburg 1907; P. /. M. Pfâttisch: Der 
Stam m baum  Christi beim  hl. L u kas: K atholik  1908. 4 F o lg e  
X X V III, 269 ft. şi V, H arll; Zum Stam m baum  Jesu nach L u kas: 
Biblische Zeitschrift VII, 2 (1909) 156 ff. In rom âneşte este 
studiul d-lui C. V. Dânătt ; Genealogia Mântuitorului Hristos (pu
blicat în «Biserica O rto d o x ă  Română», X X X V I .  5 6 şi 7).

2. Preliminarii asupra celor două liste
genealogice.

Sfântul Evanghelist Matei a scris Evanghelia 
sa pentru Iudeocreştini şi cu scopul de a le 
dovedi că Iisus Hristos, a fost Aşteptatul po
poarelor, pe care Profeţii V. T. l-au arătat, şi le 
arată firul roşu care pleacă dela Avraam, pă
rintele făgăduinţii (Genesa 22, 18) şi se termină 
la ieslea săracă dela marginea Betleemului.

El începe astfel Evangelia sa: ysvs-
aso)?....», termen cunoscut Ebreilor, din cartea 
Facerii, unde pare că-i şi trimete pe dânşii,

făcându-i atenţi: «Şi aceasta este ""SE
«  •  *  •

cartea neamurilor lui Adam....» (5, 1). Evan
ghelistul Mathei nu crede necesar ca să se ridice 
până la Adam, ci doar zice: «utou AaJSsî5, oic’5 
ASpaaţji», fiindcă lui Avraam, pentrji nestrămutata 
lui credinţă, i se dăduse făgăduinţa: «Intru se
minţia ta se vor binecuvânta toate seminţiile pă
mântului, că ai ascultat de glasul meu (Genesa 
22, 18), iar lui David, pentru inima sa cea cu 
totul dată lui Dumnezeu, i se promite: «voiu întări 
scaunul împărăţiei îale în veci» (2 Samuel 7, 13).

Prin această rezumare a neamului din care 
se trage Iisus Hristos, evangelistul Matei ni-L 
arată ca pe Unsul lui Dumnezeu, cum citim la 
Psalmi: «Regii pământului s’au răsculat şi mai 
marii se sfătuesc asupra lui Iehova şi asupra

Unsului Său — » (Ps. 2, 2) şi «Acolo

voiu face să crească cornul lui David, candelă 
pregătit-am Unsului Meu» (Ps. 132, 16) ca pe 
Cel ce este moştenitorul făgăduinţei lui Avraam 
(Genesa 22, 18), pe care frum»s o lămureşte 
Apostolul neamurilor zicând: «iar lui Avraam şi 
urmaşului său fură rostite făgăduinţele». Nu zice

«urmaşilor», ca de mulţi, ci şi urma

şului tău», care este Hristos (Galat. 3, 16).

Astfel, evangelistul Mateiu arată pe Mântuitorul

— jrpiozog — Unsul Domnului, ca 

pe Acela întru care naţiunile pământului capătă

ca pe DWn
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dreptul la mântuire ca unul ce este urmaşul lui 
Abraam.

Evangelistul Mateiu, plecând dela Abraam, sco- 
boară din generaţie în generaţie până la Iisus 
Hristos. Şi, ca pentru nişte cititori care cunoşteau 
lucrurile, dar nu primesc ideia în jurul căreia se 
învârte toată legea şi profeţii, aşează aceste ge- 
neraţiuni după evenimentele istoriei lor, ca popor 
al binecuvântării, în 3 perioade de câte 14 ge- 
neraţiuni: âela Abraam la David, dela David 
până la robia babilonică, şi de aci până la Hristos 
(Mat. 1, 17). Tot pentru deprinderea care se 
prefăcuse în obiceiu la cititorii săi, lasă el nu
mele femeilor, afară de cazul când, prin femeia 
respectivă, se accentuiază ceva. Aşa aminteşte 
el, dintre femei, pe: Rut, moabiteanca, Tamar, 
Rahela şi Batşeba, • cu toate că nu au excelat 
prin moralitatea lor.

Luca era dintre neamuri, născut din părinţi 
păgâni în Antiohia Siriei, proselit iudeu ’), de 
profesie medic (Coloseni 4, 14) şi a scris evan
ghelia sa pentru Teofil, sub care trebue să în
ţelegem un nobil de rang înalt. El trebuia să 
se conformeze felului de a scrie al autorilor pe 
care-i mai citise acest 6xpdttoto? 0s6<ptXos şi, ca 
un scriitor ales ce era, Luca începe Evan
ghelia sa cu o introducere (1, j_4), după care 
vorbeşte de înainte-Mergătorul Domnului (1, 
5-25,57 «>)> de vestirea Naşterei Domnului, (1, 
2S 56), de Naşterea Domnului şi de evenimen
tele care au urmat imediat şi abia la Botezul 
săvârşit prin loan, evanghelistul Luca găseşte 
nimerit a pune genealogia Domnului.

Şi de ce acum ?
Pentrucă glasul din Ger era a lui Dumnezeu, 

pentrucă chipul de porumbel era Duhul Sfânt şi 
Fiu/, proclamându-se, acum era nevoe să se arate 
că Celce se boteza nu era un om ca oricare 
altul, ci, prin linia binecuvântată a unor aleşi ai 
poporului iudeu, era Fiul lui Dumnezeu.

Linia genealogică pleacă dela Celce se boteza, 
Fiul lui Dumnezeu, către Celce-L proclama de 
Fiu al Său, către Dumnezeu, urcându-se prin a- 
ceia care erau cunoscuţi ca oameni întru care era 
binecuvântarea şi păzirea legii şi răsplata. Luca 
face genealogia în felul acesta, pentrucă, dacă ar 
fi dovedit, prin genealogie, lui Teofil şi celor de 
felul lui, plgâno-creştinilor, că Iisus Hristos în care 
au crezut şi s’au botezat este «Fiul lui Avraam», 
nu le-ar fi spus vreun lucru mare, pentrucă păgânii 
nu trăiau în nădejdea împlinirii făgăduinţelor lui 
Avraam. Era necesar însă să le arate că Cel 
în care au crezut şi s’au botezat este Fiul lui
Dumnezeu.

Dacă cercetăm cu amănunţime întreagă Sfânta

Evanghelie cea scrisă după Luca, mai găsim 
lucruri care stau în comun acord cu acestea.

Genealogia însăşi ne arată că «Luca vrea să 
să ne dea linia preuţească dela David, peste 
Natan»’) şi deci, într’un mod artistic şi siste
matic, lucrează el şi aici ca şi în restul lucrării.

In perfect conex cu cele trecute, numeşte el 
în cele următoare pe Mântuitorul «Fiul Omului» 
(VI, 22; VII, 34). Căci Matei uşor se putea gândi 
că cititorul său aştepta uri Mesia pe care era 
dator să-l descrie în opul său, dar lui Luca i 
se impunea ca să împace şi ideia mesianică şi 
aşteptarea cititorilor săi şi de aceia a zis (III,
8 = Mat. III, 9): «Faceţi dar roduri vrednice de 
pocăinţă şi nu- începeţi a zice în voi înşi-vă : 
tată avem pe Avraam (aşa, id est, ar fi zis iu
de o-creştinii) că zic vouă că Dumnezeu (id est 
Iisus Hristos) şi din pietrile acestea (din popoa
rele păgâne) poate sâ ridice fii lui Avraam». 
Iar în gura bătrânului Simeon pune vorbe ca 
acestea (II, 30 29): «...Mântuirea ta, pe care ai

* gătit o înaintea feţei tuturor popoarelor : lumină 
spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului 
Tău Israil». Şi astfel, într’un perfect conex ce se 
învârteşte in jurul aceleiaşi idei, arată că «Fiul 
Omului» este şi «Fiul lui Dumnezeu», despre 
care aminteşte o incheiere la genealogiei sale. 
In primul capitol, chiar se descrie că Iisus Hris
tos este un Mesia mântuitor (I, 32, 35, 43); 
iar în capitolul al 2 lea se citesc cuvinte ca a- 
cestea: «ce mă căutaţi? Nu ştiaţi că eu trebue 
să fim întru cele ale Tatălui Meu»? Cuvinte 
care-şi ajung apogeul în declaraţia «ale Tatălui 
Meu» : au sî b ţxoo, 6 âjancrjios, £V aoi eoSoxTjaa
(III, 22), pe care Iustin şi Evangelia Ebioniţiior 
le-au înţeles alături de zisa psalmistului (II, 7) 
«Tu eşti fiul meu cel iubit, eu astăzi te-am 
născut». In genealogie, Luca zice aşa: Iisus... 
cum se credea, un fiu al lui Iosef, fiul lui Heli... 
fiul lui Adam, fiu l lui Dumnezeu. Cuvântul a- 
cesta fiul lui Dumnezeu. Luca îl mai întrebuin
ţează şi atunci când îl pune în gura ispititoru
lui (IV, 3, 9): «dacă eşti Fiul lui Dumnezeu...»

Paul, când scrie întâia oară Corintenilor, nu-i 
lăsa străini de adevărul că Mântuitorul s’a adus 
jertfă mântuitoare pentru toţi, înoind astlel firea 
omenească (XV, 20 seq. 45). Romanilor (V,
14 seq.), ca şi Colosenilor (I, 18) le scrie că 
prin primul Adam a venit păcatul şi moartea, 
iar prin al doilea dreptatea şi viaţa tuturor.

între Luca şi Paul, care la fel se adresează 
păgânilor, în deosebi păgânocreştinilor, este o 
asemănare bătătoare la ochi: Paul lămureşte 
ceiace arată Luca şi acesta ilustrează concret 
ceiace Paul formulează teoretic. 2)

•) Eusebiu, Istoria bisericească III, 4. (Ediţia românească, Ră
pusă de Mitropolitul Iosif Gheorghian, Bucureşti. 1896, pag. 61).

‘) Heer o. c. pag. 34. 
*) Heer, o. c. pag. 49.
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Irineu găseşte la Luca universalul număr al cel despre care va începe a vorbi a încetat
tuturor popoarelor vechi, numărul 72 şi, în con- . umbra şi s’a arătat lumina şi de aceia nu începe
secinţă, zice că şi în genealogia lucană numă- ca profeţii V. T., ci vorbeşte ca la nişte ere*
rul membrilor esteode 72, că lisus este al 72-lea 
dela Adam — noul Adam— cel întâiu născut al 
lui Dumnezeu. Adam era tatăl tuturor popoa
relor, Ijsus este arătat ca Mântuitorul popoare-

'dincioşi pe care vrea să-i întărească şi sâ-i sta
tornicească în credinţa în Mântuitorul. Acesta 
ar fi şi titlul cărţii, căci «a toată rânduiala si 
petrecerea lui şi începătura şi rădăcina mântuir: i

lor ’), de perfect acord cu Iustin care complec- noastre a fost Naşterea»1) Lui.
tează aşa: Tu eşti fiul meu, cel iubit al meu,
eu astăzi te-am născut, ca pe oameni (adică 
omenirea cea reprezintată prin numărul mistic 
72) să-i mântueşti. *) Tot omenirea se înţelege 
şi prin numărul 77 al numelor cum îl ia Au- 
gustin, care zice aşa de frumos (De C&nsensu 
evang. 2, 4, 12.; Contra Faust. 3, 4): «in eo nu- 
mero qui est penes Lucam et ipse Christus a 
quo incipit enumeratio et deus ad quem per- 
venit connumerantur et fit numerus LXXVII quo 
significatur omnium prorsus remissio et abo- 
litio peccatorum quam etiam ipse Dominus per 
huius numeri mysterium evidenter expressit di- 
cens remittendum esse peccanti non solum sep- 
ties sed etiam septuagies septies».

Diferenţa de metod între Mateiu şi Luca por
neşte dela scopul pe care-1 urmăreşte autorul 
şi dela cititorii către care se adresează fiecare. 
Unul, Mateiu, trebuia să arate că lisus este 
Mesia cel promis în revelaţie, ca pe un eiect 
făgăduinţelor şi binecuvântărilor în care spera 
şi era poporul Iudeu; celalt, Luca, pleacă dela 
Celce era de faţă, către Celce - L-a trimes din 
iubirea Sa către oameni3), precum zice Stântul 
evanghelist Ioan ; «Aşa a iubit Dumnezeu lumea, 
încât dădu pe Unul născut Fiul Său, pentrucă 
oricine va crede întru Dânsul să nu piară ci sâ 
aibă viaţa de veci» (Ioan 3, 16).

Există însă afară de diferenţa de metod şi 
una de nume în liste.

în dezlegarea nedumeririi pe care aceste două 
liste genealogice o produc în cititor, vom pro
ceda analitic, lămurind personagele din textul

După ce începe în acfst mod, zice că va 
vorbi despre «cartea neamului TtoooO Xc*."cO

^  A  w £
0106 Aa(3st§ ufoO 5A 6padţi». Cuvântul 'IrpoOc nu

%  ♦

ei?te elin.esc, ci ebraic: şi vine dela ver

bul care înseamnă a mântui ca şi ypiGzoc, care-:

traducerea elină a cuvântului — Unsul ş:

cu care cuvânt se numeşte Mântuitorul în V. T. 
Aminteşte repede că-i fiul lui David, pentru ca 
sâ nu se oprească cititorul la lisus fiiul lui Nun 
care se trăgea din tribul lui Efraim (Numeri:
13,* 8) şi care a trăit înainte de David. Şi se 
aminteşte David ca unul ce era cel mai vestit 
întru împăraţii lui Israil şi care* primise făgă
duinţa, precum am arătat mai sus, simbol a! 
Mântuitorului. Căci precum David a înlăturat pe 
Saul, care se lepădase de Dumnezeu, aşa ş; 
Mântuitorul a înlocuit pe Adam, cum citim 
«Astfel şi este scris: s’a făcut întâiul om Adam în 
suflet de viaţă, iar Adam cel de pe urmă (Hristos ¥ 
în duh de viaţă dătător» (1 Cor. 15 45) şi pen- 
tiu aceasta se numeşte el şi «Fiul lui David»
(Matei 9, 27, 21 şi 9).

După ce Matei iace acest salt în istoria 
Evreilor, cuprinzând în trei nume: lisus, David 
şi Avraam, multe generaţiuni şi un răstimp de 
circa 2000 de ani, începe cu Avraam, a scobori 
neamurile din care s’a născut Mântuitorul.

«*• ’ASpadţx £ŢSW7jacV tov ’laadx. Avraam se 
scobora din Sem, fiul lui Noe (Genesa 5, 32). 
Noe era fiul lui Lamth (5, 29), care era fiul lui 
Matusalem (5, 25), jar acesta a lui Enoh (5, 21), 
fiul lui Set, al treilea fiu al lui Adam, dăruit

Sfintei Scripturi, potrivit regulelor de modificare acestuia în locul lui Abel, care fusese ucis de
a limbei, şi ne vom întoarce sintetic, spre a se Cain (4, 25). Scoborându-ne dela Adam, vom
lămuri că prin cele două liste genealogice este avea, deci, descendenţa regulată din tată în fia:
unul şi acelaş fir roşu, care pleacă din sânurile 
sfintei Treimi, dela Dumnezeu Tatăl şi se ter
mină la ieslea din Betleem (Matei 1, 18, 29), 
sau la râul Iordanului (Luca 3, 21), în Fiul lui 
Dumnezeu, venit ca Mântuitorul lumei.

Adam, Set, Enoh, Matusalem, Lameh, Noe, Sem 
şi Avraam. Avraam, pentru ascultarea desăvâr
şită şi credinţa şi supunerea sa, care a mers 
până la a-şi sacrifica pe fiul său Isaac, auzi deia 
Domnul: «M’am jurat însumi asupra mea, câ

3. Genealogia Mântuitorului după evanghelistul

Chiar primele cuvinte din primul Capitol al 
evangheliei îşi au importanţa lor. Evangelistul 
zicând: «Bt[3Xoc; Yevăoscog», vrea sâ arate că cu

]) Heerţ o. c. 56.
*) Heer, o. c. 56.
•) Dănău, o. c. (B, O, R. pag. 506).

!) Titlul «J3i0Âo<; Y$vsoso><;» unii îl traduc prin «cartea facerii» 
(Evtim ie Zigaben), sau «cartea neamului* (vechile traduceri rom â
neşti) sau «cartea naşterii» (Sf. Ioan Gură de Aur). V e z i : A  la i 
Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei, T âlcuire  la ce le  4 E vaageliL  
Iaşi 1805, pag. 4. Heer. D ie Stam m băum e Jesu nach M atthâos 
und L u k as pag 107, seq.

*) Amintim, fără a ne fi aceasta o dovadă, că ş: M ohamed 
exprim ă acest raport când zice (Sura III, semnul 5 2 ): « lisrs  
este  asem enea înaintea lui P u m n ezeu  cu A dam  ţpentiucă amândoi 
nu au tată om enesc*. V e z i : Coranul, traducere după Originalul 
arabic de D-r. S. O. îsopescul. Cernăuţi, 1912.



740 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

ai făcut aceasta şi nu ai cruţat nici chiar pe 
pe fiul tău, pre cel unic al tău, te voiu bine-

vor da ascultare popoarele» (Geneza 49,8_,0), Pe 
Iuda îl pune lacov peste fraţii săi şi lui îi dă

cuvânta şi voi înmulţi seminţia ta ca stelele ce- făgăduinţa pe care o primise dela Dumnezeu: Nu
rului şi ca nisipul de pe ţărmurile mărei şi semin-’ va lipsi domn din Iuda, până nu va veni Pacifica-
ţia ta va stăpâni porţile duşmanilor tăi. Şi în
tru seminţia ta se vor binecuvânta toate na
ţiunile' pământului, pentrucă ai ascultat de vo
cea mea» (Genesa 22, 15-19). Această tericire 
a binecuvântării dumnezeeşti nu s’a sfârşit cu 
moartea lui, ci cu mântuirea adusă de Mântui

torul». Şi de fapt toţi regii care au urmat dela 
David în regatul Iuda, s’au tras din sămânţa 
binecuvântată a lui Iuda, care nu s’a depărtat 
dela tron decât cu venirea lui Irod cei Mare,1) 
care era de origină Idumeu şi în timpul căruia 
se născu Hristos. Fiul este ajuns aici pe cale

1  ok sŢ £w r;osv  to v  <l>ap£c x a i to v  Zapa

torul (Galat. 4, J , 21 seq.). Cerul şi lccul gătit de profeţie, dar pe cale genealogică mergem mai
celor aleşi se numeşte «sânul lui Avraam» (Luca încet, căci pe această cale luminăm şi profeţia.
16, 22), iar aleşii/ se numeau fiii lui Avraam 
(Gal. 3, 7). Lui Avraam^T^s’a născut Isaac din 
Sara, soţia sa legitimă.

’laaâx §s sţswyjasv tov Taxo>6—din soţia sa 
Rebeca, fiica lui Betuel. Doi fii a avut Isaac:

cana-
niancă Ş

qj.ap. Iuda
tea, din care avu pe .Er şi pe Onan, 

care au murit în Canaan (Numeri 26,19) şi pe 
Şela (Genesa 38, ,_5) iar mai târziu i s’a născut

pe Esau şi pe lacov. Deşi Esau era primul năs- >■ HS Oaps? şi Zapa (1 Cronice 2 ,3 4). Aceştia, deşi
cut, totuşi, după voia mamei sale, asupra lui
lacov a căzut binecuvântarea, cu promisiuni, a 
lui Dumnezeu : «Şi voiu înmulţi seminţia ta ca 
stelele cerului -şi voiu da seminţiei tale toate 
ţările acestea şi în sămânţa ta se vor binecu
vânta toate popoarele pământului» (Genesa 26,4). 
Iată firul roş al binecuvântării scoborându se de 
la Avraam la Isac şi înoindu-se la acesta !

laxo >5 os eyivvrpsv tov louoav xai tooş âSsX- 
tpou? aoToy. lacov, după ce prin vicleşug, a luat 
fratelui său mai mare Esau, dreptul de întâiu 
născut1), a plecat, după sfatul tatălui său, în spre 
Paddan-Aram, dar la Luz i s’a arătat scara care 
atingea cerul şi Dumnezeu care vedea în capul 
scării, îl binecuvântă cu binecuvântarea lui Isaac 
(Genesa 28, 14 seq). Dus în Paddan-Aram, el

sunt născuţi dintr’o cananiancă, totuşi ei sunt 
sămânţă a lui Iuda — sămânţă cu făgăduinţă. 
Tamar era soţia lui Er, fiiul lui Iuda. Murind 
Er, ea luă pe Onan, care, deasemenea, moare 
fără să lase fiii. Atunci Tamar, prin vicleşug, 
prinde sămânţă dela I«da şi face pe Feres şi 
pe Zâra.

Când îi năştea pe dânşii, a scos mai întâiu 
din pântece mâna feciorul cel dintâiu, ca cum 
vrea întâiu să se nască. Şi moaşa cu un fir de 
aţă roşie a legat mâna copilului ca să se cu
noască ceice s’a născut întâiu. Dar a tras co
pilul mâna înapoi şi s’a născut mai întâiu celalt 
copil, după aceia ceice mai întâiu scosese 
mâna. Deci s’a numit cel întâiu născut’Fares, 
care va să zică: tăiere, pentrucă a tăiat rându-

luă în căsătorie pe Lea şi Rahela, fetele lui La- iala cea firească, iar cel ce a tras mâna: Zara,
ban, din care avu 12 fii şi o fată: Dina. Si înseamnă istoria aceasta o taină oarecare.

>
Precum Zara a arătat mâna mai întâiu şi s’a 
tras iarăşi, aşa şi vieţuirea cea după Hristos,

Dintre toţi fiii lui lacov, evanghelistul amin
teşte pe nume numai pe Iuda, şi aceasta nu fără 
scop. Aminteşte pe fiii lui lacov, pentrucă după 
dânşii aveau să se numească seminţiile lui Is-

s’a arătat întru sfinţii cei mai dinainte de lege 
şi de tăierea împrejur. Pentrucă toţi aceştia nu

rail. e numele primit de lacov după lupta după rînduielile şi poruncile legi s’au îndreptat,

ce a avut-o la Luz cu îngerul Domnului şi în
seamnă: învingătorul lui Dumnezeu). Zice pe 
nume lui Iuda, pentrucă peste dânsul şi semin
ţia lui a căzut binecuvântarea şi promisiunea pe 
care a dat-o lacov, care nu binecuvintează pe

— primul născut Ruben, ci pe al patrulea

pe cel născut din Leâ, pe Iuda: «Pe tine, ludo, 
te vor lăuda fraţii tăi... Sceptrul din Iuda nu se va 
depărta, nici povăţuitor din coapsele lui până

ce nu va veni — Pacificatorul si aceluia îi

*) Fiul cel întâiu născut se num ea celnăscut israiliteanului în
tâiu în căsătorie, fie din orice fem eie dia care le*ar fi avut el. 
Privilegiile întâiului născut erau: a) două părţi din m oştenirea 
părintească, b) o autoritate, aproape ca cea părintească, între 
fraţii s§i şi c) înainte de darea legei de către Moisi, şi preoţia in 
familie. Tatăl putea să dea aceste drepturi altuia dintre fiii săi. 
V ezi: Arheologia biblică de Isicior de OnciuL Cernăuţi, 1884, pag. 
6 11  seq.

ci pentrucă au vieţuit viaţa evangelică... Iar 
dupăce a venit legea, s’a tras înapoi o vieţuire 
ca aceasta. Şi precum acolo, după ce s’a năs
cut Fares, iarăşi a ieşit Zara, aşa, după ce s’a 
dat legea, mai pe urmă a strălucit vieţuirea evan
gelică, care s’a însemnat cu aţă roşie, adică cu 
sângele lui Hristos... Evangelia pomeneşte pe 
Tamar, care nu era de lăudat, ca să arate că 
Hristos, toate pentru noi, a primit a avea şi pe 
unii ca aceştia de strămoşi, mai vârtos că şi 
prin însăşi aceasta, adică prin a se naşte din- 
tr’inşii să-i sfinţească pre ei: căci .n’a venit să 
cheme pe cei drepţi, ci pre cei păcătoşi *).

]) Ba nu, dela tron au căzut odată cu Ierusalimul sub Nabu- 
codonosor şi nu s ’au mai ridicat. Dinastia care a venit târziu, |>rin 
Macabei, după 300 de ani nu m ai-era  din neamul lui David, 
era familie preoţească din A r o n .- N o ta  Arhim. Scribanf

*) Teofilact. o, c. pag. 6, 7,
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Dela Fares înainte, cărţile sfinte ale T. V. nu rina şi Abigail (1 Samuel 17, 13 seq; 1 Cron. 2,
ne dau multe amănunte despre persoanele pe 13—]«.)> In răsboiul pe care Saul îl avea cu Filis-
care ie aminteşte Evanghelistul până la David. tenii, Işai trimete pe fiul său mai mic David ca

să ducă mâncare, în tabără, celor 3 fraţi mai 
mari care erau sub^steag. Aici mâna lui Dum
nezeu îl sprijineşte şi, prin învingerea lui Go- 
liad, hotărăşte biruinţa de partea Israiliţilor.

Fares are ca copii pe Esrom şi Hamul (1 
Cron. 2. iar Esrom avu trei copii şi anume 
pe: Ierahmeel, (A)ram şi Chelubai (Caleb) (1 
(?ron. 2ry ,,), şi Ram născu pe Aminadab şi 
acesta pe Nahşon, pre capul fiilor lui Iuda (1

Cron. 2, 10) Şi Nahşon născu pe SaXjKov

şi Salmon născu pe Booz, iar acesta pe

După această întâmplare, David intră pe ser na 
lumei ca urmaş al făgăduinţelor lui Avraam, 
Isaac şi Iaccb şi ca strămoş al Mântuitorului.

(în unele manuscrise este şi AaSt3)
"î(o67j3, care născu pe ’lsaacd (1 Cron. 2, ,,_12). s’a născut în Betlehem şi, ca al 2-lea rege în

Israil, domni 40 de ani. Ţinea în căsătorie pe 
Mical, (fiica mai mică a lui Saul) care muri fără 
să fi lăsat urmaşi lui David (2 Sam. 6, ,6i 23)- In 
timpul unui războiu cu Amoniţii, David, rămas

acelora prin care seminţia lui Iuda se binecu- în Ierusalim, comite adulter cu {BvjpoaJîse,

Pe lângă aceste ştiri genealogice din cronice, 
găsim asupra aceloraşi persoane o genealogie în 
cartea Rut. Acolo, însă, nu spune, când sunt 
mai mulţi fraţi,, numelg tuturora, ci numai a

vânta. Şi firul binecuvântării trecu astfel: Fares, 
Esrorfi, (A)ram, Aminadav, Nahşon, Salmon, Booz,
Obed, Isai şi David (Rut 4. îs q) împăratul.

Evanghelistul nostru, în ' privinţa' firului genea
logic dela Fares până la David, găsea izvoare 
în Cronice şi Rut. Dar el are adaose, în afară 
de acestea, căci zice: «Salmon născu pe Booz
din Rakabr. Cine a fost această Tayv.6, nu ştim 
din izvoarele amintite1). Numele ei se întâlneşte, 
însă, în Iosua II, 15 seq. «Booz născu pe Obed 
din Rut». Rut era de neam moabitean şi se 
căsătorise cu Mahlori, fiul lui Ebimelec şi a Nao- 
mii. Constrânşi de foame, se duc cu toţii în 
pământul Moabului, unde moare Ebimeleh şi fiii 
săi. Văduva Naomi, după încetarea foametei, vru 
să se întoarcă în patrie şi nora sa Rut <3 urmă. 
Rut trăia cu soacră-sa. Eşind să culeagă spice, 
nimereşte în lanul lui Booz, un bogătaş de lângă 
Betlehem, sau chiar de acolo, care, prinzându-o, 
nu-i face nici un rău. Rut, ducându se acasă, 
spune Naomii întâmplarea, iar aceasta îi spune

femeia lui Urie, heteul, care-i şi naşte pe So- 
lomon. La mustrarea profetului Natan, David se 
umileşte şi se curăţeşte prin rugăciuni şi supă
rări casnice: fiul său, Amon, seduce pe fiica 
sa Tamar, iar Absaiom se revoltă contra ta
tălui său şi moare spânzurat, de un copac, cu 
propriul său păr. Ca jertfă pentru păcatul său, 
vroi să ridice templu Dumnezelui celui viu, dar 
Dumnezeu dădu această glorie urmaşului şi fiu
lui său Solomon — cel născut din Batşeba.
. David, pentru păcatul său, a făcut o pocă
inţă neîntreruptă, despre care s ngur zice: «De 
şapte ori pe zi de laud, pentru judecăţile drep
tăţii taie» (Ps. 119, 1(J4) şi pentru aceasta a primit 
dela Dumnezeu făgăduinţa: «voiu întări scaunul 
împărăţiei tale în veci» (2,Sam. 7, ,.ţ), iar Apos
tolul Petruj în prima sa predică, nu găseşte alt
ceva mai nimerit decât a vorbi de David şi a 
aminti că «cu jurământ i-a jurat Dumnezeu, că 
din rodul coapsei lui va pune pe tronul lui» 
(Faptele Ad. 2, ,J(I), iar Paul în x\ntiohia Pisidiei,

că ea, Rut, îşi poate revendica asupra lui Vooz rezumând istoria poporului Iudeu, sfârşeşte zi-
dreptul căsătoriei de levirat. După oarecare în
târziere, cerute de anumite formalităţi ale legei 
mozaice, Vooz ia în căsătorie pe Rut şi din 
ea naşte pe Obed, tată lui Işai şi bunicul lui 
David împăratul.

Mxo§Yj$ ’lsooaî din soţiaf j  OS SŢSVVY^acV TGV

sa Rut, moabiteanca. El a născut pe Işai care 
a avut ca fii pe Eliab, Abinadab, Sama, Neta- 
neel, Raddai, Ozenn şi David, din care cei 3
dintâiu au fost în trupele lui Saul, iar David 
era cel mai mic. lesai mai are si 2 fete : Ţe-

*) S o co tesc  unii gă aceasta este fem eia care a primit iscoa
dele  lui îsus Navi şi le-a mântuit pre dânsele, mântuindu se şi 
pre ea. Şi a pom enit de aceasta ca să arate că precum  această 
curvă era, aşa şi adunarea neam urilor : că au curvit întru isco
dirile lor. Insă priiîiind pe iscoad ele  lui Iisus, adică pe A postoli, 
şi crezând cuvintele lor, s'au m ântuit toţi cei din neam uri (Teo- 
filact, o. c pag. 7), potrivit celor spuse de Dom nul : «Cel ce  
prim eşte protet... (drept) în nume de p r e fe t . . (drept), plata p ro 
fetului (dreptului) va lua» .{Matei 10, 41).

când: Şi (Dumnezeu) înlăturându-1 (pe Saul), le 
indică împărat -pe David, câruia-i şi zice măr
turisind : am găsit pe David, fiul lui Işai, bărbat 
după inima mea, care va face toate voile mele»
(Deta, 13, ,.,).

Dela Avraam şi până la David, Evanghelistul 
găseşte 14 generaţiuni de oameni, socotite regulat 
din tată în fiu, prin care s’a strecurat, odată cu 
sângele lui Avraam, şi binecuvântarea pe care 
acesta a prin'iit-o dela Dumnezeu.

Dela David în jos, genealogia nu se depăr
tează dela dinastia domnitoare a lui David, pre
cum vom vedea în cele următoare.

A aŞ slă  os SŢsvvr^asv io v  SoX&ţxtova s% ~ftc, .toO 
O&pîofj — heteul, pe care l-a pus cu vicleşug în 
fruntea armatei sale şi în urmă s’a năpustit asu
pra femeii sale Batşeba şi a făcut cu ea pe 
Solomon, în Ierusalim. Pomeneşte pe femeia lui
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Urie «ca să arate că nu se cuvine a se ruşina 
cineva de strămoşi, ci mai vârtos a se sirgui, 
prin a sa faptă bună, a-i face slăviţi şi pe aceia 
şi cum că toţi sunt primiţi de Dumnezeu,... nu
mai de vor avea fapte bune 1)».

In Ierusalim, i s’a mai născut lui David* şi alţi 
fii (Şammua, Sobab, ,Natan, Solomon, Ibha, 
Elişnah, Neteg, Iafia, Eiisama, Eiifelet — 2 Sam. 
5) 14 i«)> dar numai Solomon s’a făcut moşteni
tor tatălui său şi partaş făgăduinţelor, domnind 
peste îatregul Israil 40 de ani. înţelepciunea sa 
cea mare, pe care a cerut-o dela Dumnezeu, ca 
pe cel mai mare dintre bunuri, l-a făcut vestit, 
ca şi scrierile ce a lăsat. 3000 de proverbe, 
1005 imne, cântarea cea prea frumoasă, Eccle- 
siastul şi Ps. 72 şi 172 2) sunt ceeace a lăsat 
el literaturii sfinte (1 Regi 4, 82). Solomon puse 
în anul a 4-îea al domniei sale temelia tem
plului pe care 1 sfârşi în şapte ani. La sfinţirea 
templului, după rugăciunea lui Solomon, ur
mează reîntărirea făgăduinţei pe care o făcuse 
la Ghibeon: «Am auzit rugăciunea ta şi cererea 
ta cu care te-ai rugat înaintea mea... Şi tu, de 
vei umbla înaintea mea, cum a umblat David, 
părintele tău.... voiu întăr? tronul regatului ţării 
în veci peste Israil, cum am promis lui David, 
părintele tău, zicând: nu va lipsi din tine bărbat 
pe tronul lui Israil^— (1 Regi 9, 3 6). După 
făgăduinţa aceasta, a urmat imediat şi anun
ţarea pedepsei pe care o va primi dacă nu va 
asculta. Şi Solomon şi-a făcut palat măreţ, cu 
tron de ivoriu, acoperit cu aur curat, lucrări de 
municipalitate, regulă starea levitică, dar hare
mul lui, compus din femei străine, i-a atras pe
deapsa. Imediat după moartea sa, poporul a 
cerut urmaşului său Rovoam, născut din prin
cipesa amonită Naama. să micşoreze dările mă
rite de Solomon, pentru a face faţă cheltuelilor 
curţii sale. El, neascultând poporul adunat la 
Şichem pentru a-1 proclama rege, ci mai mult 
curtezanele şi leaderii curţii sale, nu voi, şi atuncir 
zece triburi proclamă de rege peste Israil pe 
Ierovoam, iar lui Rovoam şi dinastiei davidice 
îi rămân credincioase triburile Inda şi Veniamin.

Rovoam ^^prp. moare după o domnie de 17

ani, cam pe la anul 957 a. H. şi îi urmează la 
tron fiul tău -’ASiâ (1 Regi 12, ,6), care domni 
trei ani, conservând în Iuda tronul davidic şi 
lăsând ca urmaş pe ’Aadtp, fiul său (2 Cron.
14, t), care, după o domnie binecuvântată de 
41 de ani, lasă ca urmaş pe fiul său ’Iooaacp&T, 
care domni 25 de ani în Ierusalim «făcând cele 
drepte în ochii lui lehova». «Şi Iosafat adormi 
cu părinţii săi şi se înmormântă cu părinţii săi 
în cetatea lui David, părintele său». Şi în locul

') Teofilact o. c. pag. 8.

a) A  P. Billot. P etit dictionnaire biblique. Paris, 1915. pag. 528.

lui, domni fiul său -’lcopdţj. (1 Regi 22, 41 seq). 
De fapt, Iosafat a mai avut fii (Azaria, Ehiel, Ze- 
caria, Azaria, Micael şi Şefatia), dar întâiul năs
cut al său, Ioram, s’a făcut urmaş tronului său şi 
făgăduinţelor casei davidce, deşi «el făcuse reies 
în ochii lui lehova», Care «nu voi să piardă casa 
lui David, pentru legământul pe care-1 încheiase 
cu David şi fiindcă zisese că-i va da lui can
delă, lui şi fiilor lui pentru totdeauna» (2 Cron. 
21, j_7 seq).'

Cu cele spuse dela David şi până la Ioram, 
se achită perfect de bine întreaga genealogie 
cuprinsă în versurile : Aa(3si§ dk Iţsvvtjosv tov 
2oXoţj.â>va, ...tov 'Po6odţx,...t6v ’A6td,...t6v ’Aoowp,... 

6v ’ IcDoa^dt,... tov ’lwp&ţj..
Mai departe, însă, sfântul Evanghelist zice : 

’IojpdjjL âs sfevvTjaev xov Ofeîav ’), ceeace, după 
aceleaşi izvoare (din Regi 8, 25 şi 1 Cronici 3 ,10 
seq.), nu pare exact. Căci Ioram a născut pe 
Ahazia, care domni un an în Ierusalim (2 Regi
8, 25 seq.) şi avu ca fiu pe Ioaş, cel scăpat de 
furia reginei Atalia, care voia să extermine fa
milia davidică, graţie mătuşei sale Ioşeba, soţia 
arhiereului Ioiada. Ioiada l-a şi uns pe Ioaş de 
rege. şi l-a povăţuit, dar, după moartea lui, Ioaş 
a decăzut şi a murit ucis, după o domnie de 
40 de ani, lâsând ca urmaş pe fiul său Amazia, 
iar acesta pe ’ACapîa?, pe care sfântul Evan- 
gelist îl dă ca fiu al lui Ioram, sub numele de
’OCstag.

Sfântul Evangelist Mateiu, zicând: «Ioram a 
născut pe Ozia», vrea să arate economia lui 
Dumnezeu, care, pentru nelegiuirile cele mari 
ale reginei Atalia, a retras la patru generaţiuni 
numele din genealogia Mântuitorului, prin bles
temul dat lui Ahab, ai căruia urmaşi erair cei 
omişi din genealogie: «Răutate voi aduce peste 
tine şi voi mătura în urma ta şi voi stârpi din 
ai lui Ahab pre tot sufletul, parte bărbătească 
şi pe cel închis şi pe cel liber din Israil... pen
tru mânia cu care m’ai mâniat, trăgând pe 
Israil la păcat» (1 Regi 21, 21 seq).*).

x) Heer consacră acestei analize 10 file, dela pag 134— 154.
3) Nu fără im portanţă este ceea ce  spune Hilarius (Commentar, 

in Matthaeum: 1,2) şi Hieronymus (Commentar, in Matthaeum : 1 , 8) 
şi aceia chiar cuvintele lor. Hilarius zice: «Sequens illud est,ut, 
quia -diximus secundum  rerum fidem, generationis istius ordinem 
nec numero sibi, nec succesion e constare ; hujus quoque rei 
ratio afferatur. Non enim levis causa est, ut aliud in nariatione 
sit, aliud fuerit in gesti*», et aliud refera tur in sum m a, aliud yero 
teneatur in numero. Namque ab Abraham  usque ad D avid  quat- 
tuordecim  generationes enum eratae s u n t  et a D avid usque ad 
transm igrationem  B abyloais  generationes quattuordecim , cum in 
Regnorum libris decern et septem  deprehendatur. S e d  in h oc 
non m endacii aut n egîegen tiae  vitium est T res  enim raiione 
praeteritae sunt Nam Joras genuit O c h o z ia m : O chozias vero  
genuit Ioam  : loas deinde A m a s ia m : Am asiam  autem  Oziam  Et 
in M atthaeo Joras O choziam  genuit, e x  A ch ab  scilicet domo : 
dictum que erat per Prophetam , non nisi quarta generatione in 
throno regni Israel quem quem  d e  dom o A chab  esse sessurum. 
Purgata igitur A chab familia gentili,tribusque praeteritis, jam  regalis 
in quarto generationum  consequentium  origo numeratur». T o t  
la această  dam natio m em orîae din cauza unui dolus venit a su 
pra casei lui A chab închină şi Ieronim z ic â n d : «In quarto Regm n
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Pentru lămurirea acestor generaţiuni 
loc următorului tablou genealogic :

Ahab f Isabela 
1. Atalia f Ioram

facem

2.

3.

4.

Ahazia

Ioaş
1

Amazia

volum ine (III, 8 seq ).leg im u s de Joram O choziam  fuisse gene- 
ratum, quo mortuo, Josabeth filia regis Joram, soror O chaziae 
tulit Joa filium fratris sui, e t  eum  interneciom, quae exerce- 
batur ab Athalia, subtraxit. Cui successit in regnum filius ejus 
Am asias, p o s tq u e m  regnavif filius ejus Azarias qui appellatur et 
O zias (al. O chozias): cui successit Joathan filius ejns. Cernis ergo 
quod secundum  fidem historiae tres reges in m edio fuerint, quos 
hic E van gelista  p ra e te rm is it : Joram q u :ppe non genuif O ziam , 
sed  O choziam  et reliquos quos enum eravim us V erum  quia Evan- 
gelistae propositum  erat tres tessares-ced ecad es in div^rso tem- 
porum  stătu ponere, et Joram generi se miscuerat im piissim ae Je- 
zabel; idcirco usque ad tertiam generationem  ejus m em oria tol- 
litur, ne in sanctae nativitatis ordine poneretur».

L o cu l acesta  din H ieronym us să m enţionează şi în: Rose P. P

w

pe care socotindu-1, ne dă tocmai cele 4 gene
raţiuni prin care se sfârşeşte blestemul *). Nu pu-

LXX
236 = Vaticanus graecus 331 din secolul al X  
lipsesc cei trei regi, întocmai ca şi la Mateiu *}.

E van gile  selon  saint Matthien. 9 ed  Paris. 1908, pag. 3, —  dup* 
care citează şi d Dănău în studiul său, pag. 579. In altă p c r te —  
A nolog6tique chrătienne, pa» M oulatd et V incent, 20 ed., pag 
P I — c itim : T ro is  des ancâtres de J6sus Ies plus connus : O ch o- 
zias, Joas et Am asias, sont p asses sous silence. O n ne d eco u vre  
pas d ’autre cause a cette  omission, que la volont6, chez l ’Evan- 
g£liste, de partager ses personnages en trois grouppes sym e- 
triques de quatorze nom s chacun.

*} Citatul la Dănău (o s. 571 \ M enţionat şi în Rose. O . P 
E vangile  seîon  s. Matthieu 9 e d . Paris. 1908 pag 3, iar după acesta 
în Dănău. Iar în altă parte (Apolog^tique Chr^tienoe par M oulard 
et V incent, ed., 20-i&me p?g. 91) citim: T ro is  des ancâtres de 
J^sus le plus connus, O chozias, Joas.et Am asias, sont passds sous 
silence. O n ne d ecouvre  pas d ’autre cause a cette  omission. que 
la volontd, chez TEvane^liste, de partager ses personnages en 
trois grouppes sym etriques de quatorze nom s chacun.

*) Htery o. c. 138.
Econ. I. C. BELDIE,

Directorul Seminarului «Sf. Hndrei» din Galaţi.

CEL, MAI B U N  P R IE T E N

Cartea este o putere: ceşk mai mare şi cea 

mai rodnică, şi puterii acesteea i se datoreşte 

toată starea de înflorire în care se găseşte o- 

menirea astăzi.

In timpul războiului care a zguduit lumea din

temelii, cartea şi-a avut o parte covârşitor de 
însemnată.

Ofensiva armelor a reuşit în urma ofensivei 

sufleteşti descurajatoare, săvârşită cu ajutorul tipă

riturilor aruncate. Un întreg stat major a operat 

după un plan bine chibzuit. Ofiţerii germani, 

vorbind de urmările acestui trăzboiu al hârtiei»

— au mărturisit adevărul: Foile distrugeau mai 

mult ca bombele! In Rusia, revoluţia s*a întins 

cu ajutorut hârtiei. Hârtia poartă mereu făgădueli 

de fericiri — bune şi rele, — ca o apă care poate 

răcori, dar fi îmbolnăvi prin microbii ei/..

înţelegând însemnătatea cea mare a cărţilor 

în viaţă, oamenii din toate timpurile s’au silit 

să le adune la un loc şi să vină acolo, ca la o 

fântână de izbăvire şi de luminare. Această a- 

dunare de cărţi a dat naştere bibliotecilor.

Obiceiul de a strânge cărţile laolaltă, pentru 

folosul obştesc, e vechiu de tot, pierzându-se în

negura timpurilor.
Cea mai de seamă bibliotecă din vechime,

eră biblioteca din Alexandria, (oraş aşezat în 

partea de M. N. a Egiptului) — care închegă în

sine înţelepciunea oamenilor, după cum sf. Scrip

tură încheagă înţelepciunea lui Dumnezeu.

Ea cuprindea 700.000 de cărţi, număr grozav 

de mare, pentru vremurile de — atunci (acum 

2200 de ani), când ne gândim că, faţă de uşu

rinţa de azi a scrisului, cea mai mare bibliotecă 

a lumii, care e socotită a fi biblioteca Parisului,

abia numără 4.000.000 cărţi!

Câtă grijă nu s’a cheltuit din partea oamenilor 

vremii, pentru păstrarea bibliotecii din Alexandria, 

începând cu Demetriu Faler, diregător al curţii 

regelui Ptolomeu al Egiptului, care a hotărât cel 

dintâi, ca să se adune tot ce s’a scris în lume 

şi să se păstreze în biblioteca aceasta! Pentru 

întreţinerea ei, s’a creat un tezaur anume, cum 

şi o anumită administraţie, însărcinată cu între

girea şi păzirea ei».

< Cât de departe sunt — însă — căile mele de

căile voastre şi cugetele ?nelê  de cugetele voastre*,

zice Domnul prin gura profetului David!

Şi cu drept cuvânt, căci s’a întâmplat cu bi

blioteca din Alexandria, aceea ce s’a întâmplat 

şi cu zidirea turnului Babei: cu toate măsurile 

luate de oameni, biblioteca tot a pierit!

Astfel, începând cu împăratul roman Cezar, 

ai cărui soldaţi i-au dat foc întâia oară, la anul 

390 d. Hr. a ars din nou, până ce califul Omar

— o căpetenie de-a Arabilor — la anul 641 d. 

Hr. a nimicit şi cele din urmă rămăşiţe din ea,

\
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zicând acele memorabile cuvinte, că:«Dacă această

bibliotecă cuprinde ceea ce învaţă Coranul, atunci 

e de prisos să mai fiinţeze; iar dacă cuprinde

lucruri care contrazic învăţătiira Coranului, cu
i

atât mai mult fiinţarea ei e de prisos: deci şi 

’ntrun caz şi’n altul, ea trebuie distrusă/».

O s’bartă asemănătoare a avut şi biblioteca 

Universităţii din oraşul Louvain (Belgia) care era 

una dintre cele mai mari şi mai bogate în cărţi 

vechi— de mare valoare — din timpul de faţă 

(300.000 voi.), ea căzând pradă — sub ochii 

noştri — urgiei locului pus de germani — alterus 

Ornar! — în timpul războiului mondial!

Iată sfârşitul tuturor operelor omeneşti!

Faţă cu cele spuse mai sus, am putea fi amăgiţi 

a crede, că în lumea cărţilor nu numai că nu 

putem aflâ ceva temeinic, dar chiar că aci se 

află tot ce poate fi supus mai uşor distrugerii, 

stricăciunii! Aşa s’ar părea, privind lucrurile 

numai la suprafaţă. — Privindu-le mai în adâncul 

lor însă, vom vedea că tocmai în lumea cărţilor 

găsim una dintre cele mai mari trăinicii, din câte 

s’au întâlnit când-va sub soare, în fiinţa sfintei 

Scripturi — Biblia, — sau Cuvântul lui Dumnezeu,

scris. — In această carte, care este o adevărată 

viaţă vie, vom putea face cea mai bună deosebire 

. între lucrurile omeneşti şi dumnezeeşti!

In adevăr, dintre toate cărţile despjre care s’a 

pomenit cândva, singură Biblia a străbătut ne

vătămată printre vaşnicele schimbări ale timpului, 

aşa după cum vulturul semeţ străbate înnălţimile

văzduhului, deasupra tuturor celor pământeşti!

Dar ce spun eu de cărţi! Atâtea şi atâtea 

popoare şi împărăţii strălucite despre care vor

beşte Cartea sfântă, au apus de mult sub vălul 

gros al uitării — aşa după cum apune soaiele după 

o zi frumoasă!
»

«A pierit pomenirea lor cu sunete după înseşi 

cuvintele cărţii sfinte — înghiţite ca de un peşte 

uriaş, de noianul neertător al vremii, nelăsând 

doar de cât urma numelui fiinţării lor!

Printre toate zbuciumările acestea, Cartea sfântă 

singură a străbătut aşa după cum străbate aerul 

dătător de viaţă, prin toate unghiurile. In calea 

sa, ea nu cunoaşte piedici. Şi totuşi, cine a în

tâmpinat mai multe stavile în calea sa, de cât 
sfânta Carte ?

In această privinţă, e de ajuns să spunem, că

— împăraţii păgâni — Deciu şi Deocleţian, în 

ura lor neîmpăcată împotriva credinţei creştine,

au poruncit cu străşnicie, ca în primul loc să 

fie adunate şi arse cărţile sfinte ale creştinilor, 

sub care trebue să înţelegem scrierile care alcă- 

tuesc sfânta Scriptură, — spre a ne putea în- 

credinţâ pe deplin de adevărul celor afirmate 

mai sus.

Dar ea merge înainte — fără şovăială, de 35 

de veacuri încheiate, străbătând numărul anilor,
I

aşa după cum râul străbate văile întunecoase 

ale muntelui, măcinând stânca ce i se împotri

veşte şi nu se opreşte, până ce apa lui nu ajunge 

acolo unde toate apele se strâng: în marea cea 

necuprinsă! Aşa ţinteşte Cartea sfântă să ducă 

pe oameni la Dumnezeu, pricina a toate câte 

sunt, — *.ca la cunoştinţa adevărului să vină».

(I Timotei, II, 4).

Ea este aceea care a slujit drept povăţuitoare 

lumii până la Hristos, pentru ca, apoi, îmbogă- 

ţindu-se prin puteri nouă de lumină şi de viaţă, de 

la «Izvorul vieţii» Hristos Domnul, a Vestirii celei 

bune, a Evangheliei, să se împrăştie în cele patru 

colţuri ale lumii, cu tăria şi strălucirea soarelui 

dimineţii, plinind astfel cuvântul Domnului:

< Şi se va propovedui această Evanghelie a 

împărăţiei în toată lumea) întru mărturie la toate 

neamurile şi atunci va veni sfârşitul» (Matei
XXIV, 14).

Sfânta Carte este doctoria cea mai bună pentru
0

cei îndureraţi sufleteşte, ca şi trupeşte. Ea este 

limanul lor de scăpare, âlinător al suferinţei în 

nevoi şi în necazuri.

*De însetează cineva, să vină la mine şi să 

bea» zice dumnezeescul Mântuitor în sfânta Evan

ghelie, celor doritori de apă vie.

Iar tuturor oropsiţilor şi asupriţilor lumii aces- 

teea, celor ce li se pare că nu mai pot afla nici 

un sprijin şi nici o mângâere în lumea aceasta, 

celor pe care toţi îi împilează şi-i obijduesc, le 

zice, chemându-i la sine, Cuvântul Mântuitorului:

« Vmi ţi la mine toţi cei osteniţi şi însărcinaţi 

şi eu vă voiu odihni pe voi. Luaţi jugul meu 

peste voi şi vă învăţaţi de la mine) câ sunt blând 

şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor 

voastre. Că jugul meu este bun şi sarcina mea

uşoară» (Matei XI, 28-30).

Dar oare, care alt prieten ar mai chemă la 

sine, cu atâta duioşie, pe toţi nemângâiaţii lumii 

acesteea, aşa cum îi chiamă Cartea sfântă ?

Tocmai de aceea ea este Cartea cărţilor, cartea 

care a fost şi va fi ileîncetat cea mai răspândită



şi mai cetită de pe pământ, cartea care a făcut

înconjurul lumii, — cel mai bun prieten al omului!

De la 1436, când s’a tipărit cea dintâi Biblie

— în urma descoperirii tiparului, treptat —.treptat, 

această sfântă carte s’a tălmăcit şi s’a tipărit 

aproape în toate limbele popoarelor ce locuesc 

pe rotogolul pământului.

In ciuda atâtor multor lucruri, care împiedică 

pacea pe pământ, «Cuvântul lui Dumnezeu nu 

se leagă» (II Tim. II, 9). Pe când pe alte câmpuri 

de luptă se întâmplă când biruinţe, când înfrângeri, 

nu găsim nici o oprire în mersul necurmat al 

Bibliei, care înaintează mereu, pentru a cuceri 

limbile omenirii.

O singură societate — care e şi cea mai mare1) 

— , a tipărit de la 1804 — data înfiinţării ei, 

peste 310.813.000 exemplare din sf. Scriptură,

— din care 99.000.000 numai în englezeşte!

Numărul tuturor limbilor, în care s’a tipărit
A

cartea Sfântă până în prezent e de 528, din 

care 152 numai în veacul de faţă!

Fiecare popor şi-a însuşit-o în limba sa, tă

când dintr’însa astfel, comoara veşnică şi ne

secată, ce s’a lăsat drept moştenire de Dumnezeu, 
omenirii întregi.

Aceasta dovedeşte pe deplin obârşia sa dum- 
nezeească!

Biblia singură este un apostol. In mânile care 

încape, ea nu poate rămâne rece, ci este un 

adevărat izvor de căldură, de lumină şi de viaţă.

— Astfel istoria ne povesteşte cum doi bărbaţi

care nu erau creştini, numiţi unul Atenagora iar 

cellalt îeofii de Antiohia s’au apucat s’o cetească, 

cu gând să-i găsească scăderi pe care le bănuiau 

ei şi s’o batjocorească apoi. Dar în loc de aceasta, 

cetind-o, ei s’au făcut creştini şi scriitori de 

seamă pentru biserică!

Un alt bărbat de seamă, Iustin mucenicul şi 

filosoful, trăitor prin cele dintâi veacuri ale creş- ' 

tinătăţii, ca şi ceilalţi doi, fiind scârbit de felul 

cum se băteau cap în cap toate spusele învă

ţaţilor lumeşti, a luat să cetească într’o doară 

şi Biblia, cartea sfântă şi mai mult de cât mi

nunat de felul cum se scrie în ea, pe loc s’a 

şi făcut creştin şi mai apoi a apărat credinţa 

creştină cu scrisul său! Iar în urmă a suferit şi 

chinuri — încununate cu moartea — pentru ea.

*) Societatea  Biblică Britanică (N. A.).
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Despre care altă carte s’ar mai putea spune 

o asemenea minune.

Pentru însuşirile sale alese, cartea sfântă a 

fost în 7nare cinste pentru creştinii tuturor tim- 

purilor. Atât de mult o ceteau însă creştinii 

celor dintâi timpuri ale creştinătăţii, în cât cărţile 

de obârşie ale sf. Evanghelii şi ale epistolelor 

apostolilor s’au distrus prin deasa întrebuinţare,

nerămânând de cât cdpii de pe ele!

Astfel despre ucenicul său Jimoteiu, sfântul

apostol Pavel spune că încă din pruncie ştia sf. 

Scriptură (II Tim. III, 15).

Şi cum n’ar fi fost: astfel, când încredinţat erâ 

acest ucenic până’n adâncul sufletului împreună 

cu dascălul său:

« Că viu este cuvântul lui Dumnezeu si lucrător 

şi mai asctifit de cât toată sabia ascuţită de 

amândouă părţile; şi străbate până la despărţitura 

sufletului şi a duhului şi a mădularilor şi a

măduvei şi este judecător cugetelor şi gândurilor
\

inimei», după cuvintele aceluiaşi apostol către 

Evrei (IV, 12).

După cele arătate mai sus, îmi vine să cred 

că oricine îşi va zice în sine: Fericită e ţara 

aceea în care cartea sfântă mai presus de orice, 

slujeşte drept călăuză în viaţă! Cu adevărat aşa 

este şi ţara aceea minunată se numeşte Anglia!

«Acolo o cetesc şi copiii, iar întinderea politică 

a stăpânirei engleze, trebue căutată şi în puterea 

acestei cărţi. De aceea o găseşti pretutindenea: 

în mâna împăratului Indiilor, în şcoală, în traista 

răspânditorului credinţei, în coliba ciobanului. în 

sacul călătorului, în luntrea pescarului, pe masa 

lucrătorului de fabrică, în celula osândituluî!»

Se poate zice — cu drept cuvânt — că nici 

într’o ţară din lume, învăţătura lui Hristos n’a 

pătruns atât de adânc în sufletul omului ca în 

Anglia.

Pentru fiii acestui popor, Biblia e tot atât de 

căutată, ca şi pânea de toate zilele. In felul în 

care îşi trage copacul hrana din pământ, tot 

astfel îşi scoate acest popor tot ceea ce-i este 

nevoe în viaţă din învăţătura creştină, prin cetirea 

neîncetată a Bibliei!

Dar la noi ?

Cinstea cu care a fost înconjurată sf. Scriptură, 

s’a arătat într’un chip mult mai vădit — în trecut

— la noi, ca o urmare a evlaviei şi a fricii de
i *

Dumnezeu care-şi aveau rădăcinile adânc îm-

CEL MAI BUN PRIETEN
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plântate în sufletul poporului românesc. Poporul 

N nostru fiind un popor credincios, care nu pornea 

nici odată la treabă, fără să-şi facă semnul crucii 

şi fără să zică pn «Doamne ajută» a căutat de 

♦impuriu să aibă în limba lui, cuvântul lui Dum

nezeu. Erau alte timpuri şi alţi oameni înainte 

vreme!

Astăzi lucrurile s’au schimbat cu totul! Viaţa 

noastră a căpătat o înfăţişare curat păgânească. 

De locaşurile sfinte nu se mai îngrijeşte aproape 

nimeni, iar în ceea ce priveşte cetirea şi cu

noaşterea sfintei Scripturi, a legii dumnezeeşti, 

putem spune că stăm mai rău de cât aproape 

toate celelalte neamuri creştine!

Cei mai mulţi creştini de-ai noştri^nici nu ştiu 

ce-i aceea! . 1

Vremea pe care o are liberă, românul nostru 

şi-o trece de obiceiu tocind pragul crâşmelor, 

ori scârţâind uşile judecătoriilor, pentru toate 

nimicurile! Urmările acestei stări de lucruri ni-s

ŞCOALA FĂRĂ

Războiul mondial a zdruncinat lumea din te

melie. Omenirea crescută timp de atâtea veacuri 

într’o anumită direcţie religioasă morală, a fost 

abătută dela această cale şi e astăzi pradă atâtor 

credinţe deşarte, încât, dacă va urma mai de

parte acestor deşărtăciuni moderne, se duce 

spre o prăpastie sigură.

Anumiţi reformatori ai lumii, cari cred că 

acum mai mult ca altădată, trebuie să şi pror 

feseze ideile lor, sunt de părerea că îmbunătă

ţirea lumii se va face numai atunci, când toate 

aşezămintele care au existat până la război, se 

vor retorma din temelie, deoarece acestea n’au 

fost în stare să oprească războiul, deci nici să 

ne apere de atâtea nenorociri.

Şi această reformă trebuie începută cu cele 

mai de căpetenie aşezăminte, după cum sunt: 

Biserica, Statul şi familia, aceste aşezăminte vechi, 

pe care se razimă întreaga omenire.

Mai cu sea^nă Biserica şi familia sunt cele 

dintâi, pentru care trebuie numai decât găsită 

altă menire.

Cu aceasta, s’a făcut planul de operaţie pen

tru despărţirea Bisericii de Stat şi izgonirea re- 

ligiunii din şcoală.

prea cunoscute, spre a le înşira aici: ne lipseşte 

aluatul crestinesc, din toată plămădeala vieţii 

noastre.

«A cunoscut boul ieslea sa şi asinul pe stăpânul 

său, iar poporul meu nu m'a cunoscut» zice 

Domnul prin proorocul său. Să nu vină vremea 

să ni se zică şi nouă aceste vorbe, care ni se 

potrivesc tot atât de bine. Şi ca să nu vină 

acea vreme — dacă vrem să îndreptăm ceea ce 

am vătămat, să ne întoarcem din nou la obârşie
*

— aşa după cum se întoarce apa la matcă şi să 

facem fapte la fel cu înaintaşii noştri, începând 

cu punerea la temelia vieţii noastre a sf. Scripturi, 

cuvântul lui Dumnezeu, care s’a arătat a fi cel 

mai bun prieten al omului, prin chezăşuirea celei 

mai puternice temeinicii, ca una ce poartă pecetea 

veşniciei.

Bibliografie: P. S V arto lom eu  —  «Prelegeri U niversitari».
— «Lamura» an. I. Nr. 3, 8 şi 9; an. II, Nr. 2, 7 şi 8.
— 1. B o tez: «A specte din civilizaţia en g leză » — Bucureşti 1916.

Pr. C. GH. VART0L0ME1U

RELIGIUNE

Pentru realizarea acestor planuri, s’au format
*

societăţile aşa numiţilor francmasoni sau liberi 

cugetători, cari au avut representanţi încă multă 

vreme înainte de secolul aceasta.

Şi deoarece aceşti meşteri ai gândirii încă de 

atunci şi-au ales ca temă de elaborat mai cu*

seamă combaterea religiunei creştine şi izgonirea 

ei' din şcoală, în cele următoare ne vom ocupa 

pe scurt cu unele evenimente din această luptă.
*

Cele dintâi idei pentru înlăturarea religiunii 

din şcoală s’au ivit odată cu revoluţiunea fran

ceză, când Dumnezeu a fost pentru totdeauna 

detronat din scaunul ceresc. Tot atunci s’au 

decretat şi copiii drept posesiune a Statului, sfă- 

râmându-se aşa în chip uşuratec drepturile părin

teşti şi familiare.

Geniul lui Napoleon însă a zădărnicit pentru 

câtva timp aceste hotărâri samavolnice, pentru 

ca să răsară în anii 1833, 1848 şi 1882.

De atunci tineretul din şcolile Franciei e crescut 

fără religiune. In locul acesteia, trebuia introdus 

însă în planul de învăţământ altă ştiinţă modernă, 

care i-ar fi luat locul cuvenit, cercându-se mai cu 

seamă cu feluritele sisteme şi ipoteze filozofice.
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Aşa, s’a încercat cu introducerea filosofiei lui 

Hegel, adusă în Francia de Cousin. Dar nu le 

convenea reformatorilor revoluţionari, pentrucă 

prea îndumne.zeia ideia de Stat; iar positivismul 

Tui August Comte, care le-ar fi plăcut, pentru 

adorarea naturii cuprinsă în el, a fost înăduşit 

de dogmele lui Darwin, cari însă nici ele nu s’au 

putut susţinea.

Când ministrul de culte Jules Ferry a fost
*

strâmtorat în Camera francez* să declare care 

sistem de morală va înlocui religiunea, dânsul a 

declarat că în şcoală se va introduce morala cea 

adevărată, morala bună şi omenească, morala 

părinţilor.

Această morală însă avea din vechime un 

caracter religios-creştin, care niciodată nu eli

minase religiunea din vieaţa tinerimii.
)

Din această încurcătură a eşit Ferry cu filo

zofia lui Kaat, care lăsă religiunea să mai tră

iască, dar o despoiase de toate odoarele.

Astfel, cele dintâi cărţi de morală cuprind 

multe idei de ale lui Kant, pentru copii o im

posibilitate de priceput, fiind deja pentru cei 

bătrâni o enigmă. Şi deoarece unele texte morale 

de acestş indicau şi datorii faţă de Dumnezeu, 

învăţătorimea radicală a cerut depărtarea acestora. 

S’a liniştit însă când Briand le-a declarat la un 

congres (1904): «Acela, al cărui creier nu e plin 

de taine şi dogme, are dumnezeirea în sine, este 
Dumnezeu».

In această vreme, ajungând la putere şi socia

lismul, învăţătorimea, care adera la această cre

dinţă, adoptă materialismul ateu, cunoscut prin

♦ deviza: «Nici Dumnezeu şi nici stăpân!» şi pus 

în praxă prin înfiinţarea de şcoli de anarhişti — în 

Spania prin Ferrer.

Acestea au tost cele dintâi semne ale catas

trofei de azi, care ameninţă întreaga lums civi

lizată.

Chiar atunci însă, n’au lipsit bărbaţi însemnaţi, 

cari, prin scrisul şi cuvântul .lor, făceau lumea 

băgătoare de seamă la primejdia ameninţătoare.

Când preşedintele Franciei Carnot a fost 

ucis, revista «Gazette de Moscou» publică urmă-
m

toarele: «Adevăraţii vinovaţi ai ivirii anarhiştilor 

în Francia sunt educatorii poporului francez. Ei 

sunt vinovaţii, pentrucă uită şi nici nu vreau să 

le spuie şcolarilor că, afară de această vieaţă pă

mântească, mai este şi altă vieaţă, că afară de

judecata omenească, este şi judecata dumne
zeiască.

Astfel, s’a dovedit atunci că atentatul lui Ferry 

a fost nu numai'în contra Bisericii, ci şi contra 

tineretului şi poporului francez. Iar rezultatele de- 

zastroase nici n’au întârziat, căci patru ani după
•»

înlăturarea religiunii din şcoală, s’a constatat 

oficios prin «Moniteur Universel» şi prin «Revue 

de deux mondes» că sporirea crimelor de către 

tinerii adulţi, stă în strânsă legătură cu reformele

făcute pe terenul învăţământului public.

Paul L. Beaulieu, unul dintre cei dintâi eco

nomişti, scria la 1909: Deja demult, dar mai cu 

seamă de 15 ani, i s’a dat învăţământului primar

o direcţiune care înseamă sinuciderea naţiunii. 

Tendinţa duce într’acolo, ca să se desvolte 

gustul la o vieaţă voluptoasă plină de egoism.

La 1911, ministeriul de justiţie publică un 

raport, în care se spunea că într’un an s’au 

comis de către criminali minori sub 16 ani 18,000 

de acte de violenţă, 4500 de omoruri şi tot 

atâtea încercări de omor. Drept aceea mulţi 

dintre profesorii cei mai de seamă, ca Huys- 

mans, Paul Bourget, Brunetiere ş. a. au început 

a propovedui o reîntoarcere la tradiţia veche de 

învăţământ şi creştere. Rând pe rând, au ajuns 

profesorii Jean Delvolle, Dehermes şi Paul Bureau 

(acesta în «Criza morală a timpului de faţă») 

la încredinţarea că o ordine morală e cu putinţă
_ r

numai pe o bază religioasă. Religiunea şi morala 

sunt strâns legate una cu alta. Etica naturală 

singură e numai o plantă dintr’o casă de flori, 

care, adusă în zbuciumul furtunii, trebuie să piară.

Nu se poate spune ce tel de sentimente s’au 

dezvoltat în poporul francez prin războiul mondial. 

Paul Bourget arată, prin romanul său« Un divorce» 

pustiirile făcute prin filozofia lui Kant, iar în «Le 

sens de la mort» arată el, cum ştiinţa pozitivistă 

nu dă omului, care să află în ceasuri grele, mân

gâierea credinţei. Căci necredinciosul, ca să 

scape de dureri, apucă paharul cu otravă, pe 

când cel ce a rămas credincios legii strămoşeşti,

duce până la sfârşit lupta cu durerile.
*

După aceste observări scurte referitor la în

tâmplările din trecut în Francia, unde s’au făcut 

cele dintâi începuturi cu şcoala fără religiune, să 

ne întoarcem la noi, unde francmazoneria încă 

nu e aşa de puternică, încât să poată da asal
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turile obicinuite asupra tineretului şi asupra a- 

şezămiritelor de educaţie.

Totuşi am putut observa anul trecut un fel de 

pipăire a ministeriului de instrucţiune, când s’a 

făcut întrebarea nevinovată, dacă nu s’ar putea 

micşora întru câtva ceasurile de religiune la şco

lile noastre sau chiar înlătura în ultimele două. 

clase de liceu. Ce-o fi îndemnat ministeriul la 

această întrebare, nu se poate şti, doară ca să 

fie, poate, la nivel cu cultura din apus, deoarece 

şi în Germania, Austria şi Ungaria, guvernele 

revoluţionare au înlăturat după război religiunea 

din şcoală.

După cum se vede, e aproape sigur că în 

viitor vom avea şi la noi de dus multe lupte în 

direcţia aceasta, căci cine are tineretul, are şi 

viitorul. Şi pentru a ne putea mai bine apăra 

împotriva acestor atacuri, cari au să vie, e bine 

să ne înarmăm de pe acuma cu armele trebu

incioase de apărare.

Pentru aceea vom reproduce, după excelentul  ̂

tratat al profesorului din lnnsbruk P. F. Klimke, 

«Schule und Religion», unele din expunerile sale 

temeinice..

Ce-i oare şcoala fără religiune, numită şi şcoală 
laică ?

E acea şcoală, care nu ia deloc în considerare 

credinţa şcolarilor, în care nu se propune învă

ţământul din religiune şi în care preoţii nu au 

dreptul de a preda nici alte obiecte profane.

Tot învăţământul se predă de către laici, cari 

au să se ferească cu totul de observări referitoare 

la Dumnezeu şi de referinţele omului către Dum

nezeu. Dacă părinţii doresc ca copiii lor să în

veţe religiunea, o pot face pe cale privată. învă

ţătorului e oprit totdeauna de a aminti ceva 

despre religiune, fie în sens priincios ei, fie pro- 

tivnic.

Sâ vedem acum ce se întâmplă cu un astfel 

de copil care, de când a început a vorbi şi a 

pricepe lucrurile din lume, a auzit dela mama şi 

tata că toate lucrurile sunt făcute de Dumnezeu, 

care toate le vede, care a dat anumite porunci 

oamenilor şi că pe ceice nu le ascultă, îi pe

depseşte ?

în şcoală învăţătorul' explică facerea lumii. 

Poate el să le spuie copiilor că lumea e făcută 

de Dumnezeu ? După programul şcolii, nu! El 

trebuie să spuie că, sau nu ştie, sau că lucrurile 

s’au dezvoltat dela sine, sau sâ lase răspunsul

în seama copiilor. Oare copiii nu se vor întreba

apoi: Dece învăţătorul nu ne spune'nimic despre 

Dumnezeu r Si nu se vor întreba în mintea lor,
J '

apoi: că cine are drept, părinţii sau învăţătorul ? 

Şi nu-şi vor face părerea hotărâtă, că, tot învă

ţătorul e în drept, deoarece trăeşte şi fără Dum

nezeu.... Aşa se începe necredinţa.

Părinţii îi spun copilului că Dumnezeu voeşte 

sâ facem cele bune şi-să ne lepădăm de cele 

rele, glasul cugetulfti e glasul lui Dumnezeu. Pentru 

faptele noastre vom primi îa lumea cealaltă răs-

plata cuvenită.

In şcoala fără religiune, li se predă copiilor 

morala şi datoriile acesteia. Li se va spune şi 

aici, ce au de tăcut şi ce de lăsat. Nu e iertat 

însă de a pomeni de numele lui Dumnezeu. Numai

i se spune copilului că- trebuie să facă bine,

pentrucă faptele bune au urmări bune şi dim

potrivă.

în mintea copilului, se va produce atunci o 

mare frământare de idei privitor la cele spuse 

de părinţi şi la cele auzite în şcoală. Potrivit cu 

cele învăţate în şcoală, ne mai fiind răsplată în 

lumea viitoare şi ne mai fiind nici ochiul lui 

Dumnezeu, care să bage de seamă, copilul va 

face pe ascuns cele oprite, căci la urmările cele 

rele ale faptelor sale nechibzuite, dânsul nici 

nu se poate gândi. Glasul cugetului său care, 

după şcoala aceasta, e numai glasul naturii, e 

prea slab, încât să fie auzit. Aşa se începe imo

ralitatea şi destrăbălarea.

Dacă deci şcoala fără religiune produce ne

credinţă şi imoralitate, cu ce scop se râvneşte 

atâta la introducerea ei ? Apărătorii şcolii acesteia 

ne invoacă multe cauze pentru dânsa, ba zic 

dânşii că şi pentru religiune e mai prielnică o 

astfel de şcoală.

E cunoscut, zic dânşii, că religiozitatea a slăbit 

mult, şi cu aceasta a crescut demoralizarea, care 

e ruina unui Stat. De aceea e de trebuinţă de 

a despărţi religiunea de morală şi a o întemeia 

pe legi naturale. Atunci şcoala fără religiune va 

putea creşte copiii fără deosebire de confesiune, 

ca să fie caractere tari şi cetăţeni vrednici.

In cazul acesta, oare nu ar fi mai practic de

a da copiilor o creştere religioasă, mai intensivă

şi atunci demoralizarea va dispărea dela sine,

dupăce să ştie apriat, că religiunea întăreşte 
morala ?

In vremile trecute, aproape toţi cetăţenii unui
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stat ţineau de aceiaşi religie. Cu vremea, s au

schimbat însă lucrurile aşn, că astăzi cetăţenii

unui Stat sunt de lelurite religii, ba şi fără

religie. Statul îi ocroteşte însă pe toţi deopotrivă.

E cu neputinţă însă de a-i creşte pe toţi unitar

pe o bază religios-morală. De aceea e mai bine,

zic reformatorii, de a-i creşte numai moraliceşte,

fără religiune. Aici lipseşte însă logica, deoarece

e doară tehnic aşa de uşor, ca fiecare copil să

fie instruit în religia sa. Şi dacă sporadic se află

copii, ai căror părinţi sunt atfei şi doresc pentru

copiii lor o creştere necreştinească, trebuie ca

majoritatea covârşitoare să se supună minorităţii 
disparente?

Şcolile, zic liber cugetătorii, sunt susţinute de 

către toţi cetăţenii. Ei au, aşa dar, şi dreptul 

de a pretinde ca învăţământul să se predea aşa, 

ca toţi să poată lua parte, ceea ce s’ar putea 

face numai într’o şcoală laică.

Cum că şi cei fără de religiune au dreptul la 

şcoală, concede orişicine. Dar creştinii au mai 

mare drept de a cere şi învăţământul religionar, 

pentrucă de multe veacuri tocmai biserica a creat 

şi susţinut )şcoala. Şi mai ales la noi, unde vo

ievozii şi dreptcredincioşii boieri şi vlădici şi-au 

testat toate averile pentru creşterea religios- 

morală a norodului, nu se poate admite, ca unii 

venetici străini de neam şi lege, să ceară prin 

graiul unor băştinaşi rătăciţi schimbarea 'insti-

tuţiunilor noastre de creştere.

Propagandiştii aceştia mai susţin apoi că învă

ţământul religios pune preţ numai pe predarea 

unor istorioare biblice şi dogme^ cari numai 

desgustă pe copii, şi nu le edifică deloc simţirea 

internă religioasă, ba că religiunea nici nu se poate 

învăţa ca matematica, istoria sau alte obiecte.

Predarea religiunii atârnă totdeauna dela cel 

ce o predă. Când catehetul e pătruns el însuşi 

de adevărurile credinţei şi duce o vieaţă exem

plară, nu se poate ca aceste sentimente să nu 

treacă şi asupra ascultătorilor. Tocmai aici eşi

şi celelalte obiecte, 

cari sunt aproape totdeauna lucruri moarte, pe 

când cea jdintâi dezvoltă în copil voinţi jiecu- 

noscute şi-l însufleţeşte spre gândiri frumoase.

Cunoscând odată copilul că este un*Dumnezeu, 

trebuie el să-i cunoască voinţa şi însuşirile Sale 

şi să înveţe, că lui Dumnezeu nu i se slujeşte 

după bunul plac al fiecăruia, ci numai după anumite 

legi, pe cari trebuie să le împlinească cu grijă,

deosebirea între religiune

dacă voeşte să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu 

şi fcricit.

Şi dacă va ziee cineva că copilul e prea puţin 

înaintat şi necopt pentru a putea pătrunde în 

tainele religiunii, cari trebuiesc lăsate omului 

vârstnic, pentru a-şi putea face singur păreri 

proprii în privinţa aceasta şi nu impuse de către 

alţii, atunci acela greşeşte mult.

Căci de bună seamă, cele mai fericite clipe le 

petrece o mamă atunci, când copilaşul ei, cu 

mânuţele împreunate, se deprinde a preamări 

numele lui Dumnezeu prin rugăciune. Iar în între

bările cele dintâi ale copilului despre cele sfinte 

şi cereşti, este atâta gingăşie şi sinceritate, încât 

ar fi cu adevărat o crimă de a nu-i dezvolta 

treptat cu vârsta şi aceste sentimente de reli

giozitate. Şi greşaia nu este în fapta că reli

giunea se predă copiilor prea mici, ci că învă

ţământul acesta încetează prea de timpuriu şi 

se dă uitării sau, ceea ce e mai mult, se încearcă 

în şcoala laică de a nu se preda de loc.

Iar aceasta să face după un anumit program, 

propoveduit la toate congresele socialiştilor sau 

liber cugetătorilor, ca, de ex., la congresul so

cialist din Huile: «Declarând religiunea de o a-

facere privată, despărţim eo ipso religia de stat,

şi creşterea generală şi egală prin Stat, cuprinde 

deja şi despărţirea şcolii de Biserică. Şcoala trebuie 

organizată contra Bisericii, învăţătorul contra 

preotului».

In congresul francmasonilor din Paris (1889), 

ateul Francolin sounea: Va veni ziua când la
X

popoarele care n’au avut un secol al 18-lea şi 

nici un 1789, monarhiile şi religiile se vor pră

buşi; ziua care nu e departe; ziua pe care noi 

q aşteptăm, ca ideal al viitorului. Datoria noastră 

este de a grăbi ivirea acestei zile de înfrăţire 

generală.
*

Asa după cum e făcut omul ca să trăiască, se 

cunoaşte că nfr e o fiinţă de sine, ci că atârnă 

dela Făcătorul său, dela Dumnezeu, deoarece nu

are o fire statornic^, ci aleargă dela o cunoştinţă
4

la alta pentru a afla adevărul şi arată o dorinţă 

nesfârşită după o fericire netrecătoare.

Fără cunoştinţa de Dumnezeu însă, aceste 

bunuri omul nu le poate afla niciodată. De aceea 

e numai decât necesar de a îndruma pe cei mici 

şi neînţelegători spre cunoştinţa, cinstea şi dra-
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gostea către Dumnezeu şi spre ascultarea po

runcilor Lui.

La Moisi cetim: Şi aceste cuvinte} cari ţi le 

spun astăzi, să le ai în inimă. Şi le întipăreşte 

în fiii tăi şi vorbeşte despre dânsele, când şezi în 

casă şi când mergi pe cale..,, de Iehova Dum

nezeul nostru să ne temem, ca nouă bine să ne 

fie în toate zilele şi ca să ne ţie în vieaţă.

întreaga sfântă Scriptură e plină de porunci 

pentru creşterea fiilor întru frica lui Dumnezeu.

Şi dacă şcoala laică voeşte altfel, atunci şcoala 

aceasta nu e dela Dumnezeu. *Nici o înţelepciune, 

nici o minte, nici un sfat nu izbuteşte asupra lui

Dumnezeu*. (Proverb. Solom.). Şi cu toate aceste, 

această şcoală propovedueşte că tocmai credinţa 

prea mare e o piedecă pentru înţelepciune şi pri

cepere, un domeniu al prostiei şi al ignoranţei.

Zicerea aceasta este însă o deplină necunoaştere 

a adevărului, deoarece pentru cultura neamului, 

din nici o parte nu s’au adus mai mari şi mai 

multe jertfe, decât tocmai de către Biserică, prin 

înfiinţarea de şcoli şi institute de bună creştere, 

urmând întru toate poruncii Mântuitorului: Lăsaţi 

pruncii sâ vie la mine. (Lc. 18, 15).

Nu s’au scos oare, în urma acestui cuvânt, 

atâtea milioane de oameni din întunerecul pă- 

gânismului şi s’au adus la lumina strălucitoare a \ 

creştinismului? Şi acestea ar voi şcoala laică să 7 

le nimicească deodată, cerând deadreptul, de a 

nu duce pruncii la -Iisus şi de a le smulge din 

sufletul şi inima lor credinţa în Dumnezeu şi în 

Mântuitorul lumii, dupăcum se propoveduia odată 

în ziarul socialist Vorwărts (1890): «Noi nu 

credem într’un mântuitor, credem însă în mân

tuire. Niciun om, niciun Dumnezeu în chip de 

om nu poate mântui omenirea; numai omenirea 

muncitoare poate mântui omenirea».

De ai lua copilului mic odorul sfânt al cre

dinţei, înseamnă o adevărată crimă, care e cu 

atâta mai mare, cu cât şi urmările sunt atât de

dezastroase, aducându-se tineretul la cea mai 
ticăloasă decadenţă. •

Alfred Fouille, un filosof francez nu tocmai 

din cei credincioşi, acuză şcoala laică că aceasta 

a adus tineretul la demoralizare, zicând: «S’a 

plâns odată mult după dogmele religioase, acuma 

însă trebuie mai mult de plâns după dogmele 

morale». O morală fără Dumnezeu trebuie să 

ducă numai decât la egoism, la iubirea de sine, 

la imoralitate, căci după ce s’a nimicit simţul

religios în om, îl stăpânesc pornirile spre fapte 

rele, care nedând apoi peste piedici, se desvoltă 

tot mai mult şi mai mult.

Unde Dumnezeu nu e stăpânul moralei, acolo
v

iau conducerea patimele omeneşti, adică lăcomia, 

trufia, sensualitatea ş. a., care duc totdeauna 

spre peire. Şi nici nu se poate dezvolta altceva 

în sufletele plăpânde ale copiilor, decât aceste 

scăderi, dupăce alt cap al şcoalei de azi, învaţă: 

«Cerul nu există, pământul e patria noastră, de 

unde răsar plăcerile şi necazurile. De aceea trebuie 

sâ ne facem pământul cer».

Copilul va căuta aşa dar să-şi afle singur raiul 

pe pământ, umblând numai după plăceri des

trăbălate şi petreceri în desfrâu. Auzim noi doară 

zilnic indivizi de aceştia decăzuţi, cum îşi scuză 

purtarea rea, că vieaţa e scurtă şi odată trăeşte 

omul. E păcat ca să laşi, ca să-ţi treacă vieaţa 

fără plăceri.
*

Şcoala laică fără religiune trebuie, aşa dar, com

bătută numai decât.

Şi aceasta nu numai din punctul de vedere 

al Bisericii, ci şi din interese mai înalte ale Sta

tului şi neamului. Căci şi dacă cuiva nu-i pasă 

de cele ce cere Dumnezeu dela om, atunci trebuie 

să grijască de cele ce cere Statul şi neamul 

dela dânsul. Şi dacă cineva nu crede în fericirea 

de dincolo, atunci trebuie să socotească că şcoala

laică zdruncină şi fericirea pământească a omului 
până la nimicire.

Sau voim ca şi copiii noştri să ajungă a fi 

număraţi printre tâlhari, ucigaşi şi alţi criminali ? 

Şcoala aceasta fără doar şi poate îi va aduce la 

această cădere deplină, când nu va mai fi nici

credinţa în Dumnezeu, în nemurirea sufletului, în 

Biserică şi în adevărurile religiunii.

Iar în apărarea acestor odoare sfinte stră

moşeşti, nu avem voie să şovăim sau să ne 

gândim la compromise, sau să ne spălăm mânile 

in nevinovăţie ca Pilat, ci cu zel şi cu stăruinţă 

să mărturisim cu tărie de mucenic trebuinţa în

văţăturilor dumnezeeşti pentru buna educaţie a 

odraslelor noastre. Doar trăim într’o vreme, despre 

care Mântuitorul a zis: «Nu gândiţi că am venit 

să aduc pdfce pe pământ, nu am venit să aduc

pace, ci sabie..... şi cel ce nu ia crucea sa să

vină după mine, nu este vrednic de mine».

(Mt. 10, 34).
Preotul GHEORGHE NEGURĂ,

Vicovul de sus. Bucovina
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PRIN MONASTIRI
I. Turnu

Printre locurile cele mai frumoase din această 

ţară de Dumnezeu blagoslovită, e şi valea Oltului, 

mai ales cuprinsul dintre R.-Valcea şi Brezoi. 

Munţi înalţi şi păduroşi, printre ale căror stânci 

de piatră se strecoară vijeliosul Olt, urlând de 

furie, în neputinţa-i de a-şi mai lărgi drumul,— 

izvoare de ape binefăcătoare, unde trupurile 

bolnave, îşi află tămăduire, lângă locaşuri sfinte 

de închinăciune şi de slavă naţională, unde sur 

fletele necăjite şi dosădite pot găsi reculegere, 

şi unde cercetătorii trecutului românesc află 

moaşte scumpe şi dovezi netăgăduite pentru dra

gostea de ţară şi de biserică a vechilor noştri 

voivozi, vlădici şi boeri.

Lăsând în urmă frumosul orăşel de munte care 

e Râmnicul-Vâlcei, aşezat cam într’o rână pe 

partea dreaptă a Oltului, cu biserici multe având 

turnuri albe, din trenul ce sboară în sus, când 

pe o parte, când pe cealaltă a Oltului, pe partea 

stângă se zăreşte la mică depărtare nn turn de 

biserică pe muchea unei înălţimi singuratice: e 

mănăstirea Cetăţuia, unde şi-a găsit atât de crudă 

moarte Radu dela Afumaţi, nefericitul ginere al 

lui Neagoe-Basarab, ce se refugiase aci de frica 

boerilor răsvrătiţi. (1529).

Dela Jiblea — staţia Călimăneştilor — trenul 

se strecoară înghesuit între Olt şi munţii Cozia. 

Vile frumoase se văd aşezate în neorânduială pe
*

malul drept al Oltului, dela Câlimăneşti şi până

la Căciulata, vestitul izvor de ape minerale sul
furoase.

Din mijlocul unei strânsuri de clădiri învelite 

cu tablă roşie, serveşte turla cu crucea de aur 

a bisericii dela Cozia lui Mircea. Intr’un colţ de 

sus al păretelui udat de valurile Oltului, se vede 

un mic paraclis cu culoarea zugrăvită de vreme, 

unde bătrânul şi marele voivod se va fi rugat 

acum cinci veacuri trecute pentru mântuirea nea

mului românesc. Trenul trece prin despicătura 

unei stânci, în vârful căreia se găseşte «Masa lui 

Traian» — un bloc de piatră, pe care, se zice, 

că ar fi ospătat marele roman în drumul său

pentru pedepsirea neastâmpăratului vecin, — ş: 

se opreşte în halta Turnu. Această haltă a fost 

înfiinţată pentru nevoile mănăstirilor Turnu şi 

Stănişoara prin stăruinţa răposatului episcop al 

Argeşului Gherasim Timuş. Drumul de aci până 

în mănăstire (5 minute) e o minunată însufleţire 

pentru locuitorul şesului uscat cu soare aprig şi 

cu vânturi în voe. Deoparte, Oltul, spumegând 

la poalele unui munte, pe ale cărui stânci stau 

căţăraţi fagi pipirniciţi; de ceailaltă parte păduri 

încheiate de fagi uriaşi şi pestriţi, în care păsă

relele cântă nestingherite; iar în fund muntele 

Cozia cu muchea cheală şi cu vârful «Foarfica» 

gata să strângă vreun nour ce s’ar rătăci prin 

despicătura-i în forma unui picior de rac. Poteca 

străbate o poiană limpede de o verdeaţă pe care, 

celce n’a fost vreodată la munte, nu şi-o poate 

închipui. In mâna dreaptă, 2*3 pogoane de cul

tură, la care părinţii ară noaptea în anul acesta, 

de teama muştei columbace, care a făcut mare 

pradă în aceste părţi: O mică livadă de pruni, 

câţiva tei răspândiţi, iar în apropierea mănăstirii, 

un nuc bătrân cu crengile pe jumătate uscate, 

care se zice că ar fi sădit de însuşi Mitropolitul 

Varlaam, întemeetorul mânăstirei. Sub clopotniţă, 

atârnat pe zid la intrare, se vede «Regulamentul 

Sf. Sinod pentru vizitarea mănăstirilor», pe care 

mulţi din cei ce trec pe aci îi citesc printre 

rânduri şi-l respectă anapoda. Chiliile cu etaj şi 

cu cerdac, parte din ele în stare mai bunicică, 

iar parte vecine cu ruina. Mica bisericuţă în formă 

dreaptă, e zidită la 1676 de Varlaam Mitropo

litul depe atunci al Ţârii Româneşti după cum 

glăsueşte pisania de deasupra uşii dela intrare: 

«■Din mila fi darul Lui Dumnezeu Părintelui 

«fi al Fiului fi al Duhului Sfânt, s au ridicai 

<fi s’au înălţat acest sfânt locaf întru cinstea şi 

«lauda Aducerii în biserică a Preasfintei fi Prea- 

«blagoslovitei Stăpânei noastre fi de Dumnezeu

* Născătoarei Maria cu nevoinţa fi cu toată chet- 

«tuiala Părintelui Kir Varlaam Mitropolitul Ţării 

«Românefti în zilele lui Io: Duca V. V. Mai 

30 ■— Veleat 7184».
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Portretul din stânga uşii ce înfâţiţează pe Jupan

Jane Lipiţcanul, cu fes roşu şi îmbrăcat îu brocart 

verde cu samur, peste antiriu roşu cu ceaprazuri, 

presupune câ acest boer -a făcut mai târziu îm

bunătăţiri mânăstirei.

Tradiţia spune că, mai înainte de a se zidi 

mănăstirea, doi călugări, dela Cozia probabil, 

dornici de pustnicie, se aşezară aci, în cele două 

peşteri care se găsesc săpate în piatră la spatele

rămaşi dela stareţul Grigore», iar între biserică 

şi paraclis, mormântul episcopului Timuş cu un 

modest monument de marmoră «ridicat de fraţii 

săi Nicolae şi Vasile». Nişte blestemaţi de ostaşi 

din armatele duşmane, ca să arate probabil cât 

sunt de buni ochitori dar şi de barbari, au tras 

un toc de armă în fotografia după monument a 

răposatului, făcând o gaură în ochiul drept.

Celor cari au barbara manie de a se iscăli pe

mănăstirii. Mitropolitul Varlaam, auzind de viaţa chipurile sfinţilor, cu tot felul de instrumente, le

pustnicească a acestor călugări, a venit să-i vadă. recomand, ca atunci când vor avea prilejul să

Aşa de multjl-a impresionat viaţa lor, eât şi posiţia viziteze şi această sf. mănăstire, să facă puţină

locului, încât s’a hotărât să facă o mănăstire. osteneală până la peştera din dreapta, şi acolo

Răposatul întru fericire Gherasim Timuş, fost . vor vedea săpat în piatră un lung pomelnic de

episcop al Argeşului, îndrăgostit şi el de fru

museţea locului, îşi petrecea o parte din timpul
paharnici, pitari, serdari etc., cari cu toatecă 

aveau aceste ranguri de boerie, s’au iscălit pe

verii la Turnu. Vrând să-şi lege numele de acest pereţii unei peşteri întunecoase, iar nu pe fron-

sfânt locaş, unde mai târziu avea să-şi doarmă 

somnul de veci, la 1901, pe propria-i cheltuială, 

înfrumuseţează mănăstirea cu marea clădire ce 

se vede deasupra pârâiaşului Turnu. Această

tispiciul bisericii. Şi cred că nu din esces de
%

modestie, ci fiindcă posedau cel puţin atâta duh 

creştinesc ca să-şi dea seama că a-şi sgâria 

numele pe chipul unui sfânt e a săvârşi un a-

clâdire, lipsită de estetică, are încăperi de locuit devărat sacrilegiu.

în două etaje, jos trapeză (sală de mâncare) iar 

sus deasupra un paraclis încăpător. Jertfa şi dra

gostea bătrânului episcop au fost înşelate de 

arhitectul care a făcut planul acestei clădiri. Căci, 

nu numai că n’are nici un farmec pe dinafară 

— contrast izbitor cu frumuseţea naturii — dar 

nu e nici bine împărţită şi nici măcar solid

Posiţie nespus de frumoasă are această sf. 

mănăstire, natură cum nu se poate mai încân

tătoare, dar, în schimb, e săracă şi vecină cu o

vreostare de ruină. Călugării, puţini la număr —

15 îmi parej— dintre care cei mai mulţi prea 

bătrâni ca să mai poată lucra ceva, se străduesc 

şi ei cât pot ca să facă faţă greutăţilor vieţii* 

lucrată. In mijloc o scară în spirală care ocupă Faţa însă de clădirile mânăstirei privesc* nepu-

prea mult spaţiu, parte din camere lipsite de tincioşi cum ruina le macină zi cu zi. In prezent

lumină, iar paraclisul urcat la al 3-lea etaj unde 

niciodată nu vor putea urca bătrânii călugări. In 

trapeză, tablouri rău zugrăvite şi cu subiecte mai 

rău alese. E deajuns cred să citez pe cel care

pe Iov zăcând plin de bube pe o 

grămadă de gunoi, iar câinii îi ling ranele, ca 

să-şi facă cineva o idee de cele ce afirm aci. 

Oare astfel de tablouri îşi au locul într’o sală

de mâncare ? Cerdacul de sus, din jurul para

clisului, făcut din lemn şi fără nici un acoperiş

a putrezit şi s’a rupt. E de neînchipuit cum capul

unui arhitect a putut să conceapă o lucrare de

lemn fără acoperiş! Toate acestea însă nu ştirbesc

nimic din rftâreţia jertfei ctitorului, care, însuşi

amărât că n’a eşit lucrul pe pofta inimii lui, a

făcut o prea solidă şi frumoasă biserică la Stă- 
nişoara.

In curtea mănăstirii e o frumoasă cişmea cu 

apă limpede şi rece, făcută în 1901 «cu banii

sunt lipsiţi şi de conducător, căci părintele Ghe- 

rontie care ţine loc de stareţ, e prea bătrân şi 

pe deasupra şi infirm. S’au perindat în anii după 

război 3-4 stareţi, aproape toţi călugări cu carte 

şi oameni de nădejde, dar de ce oare nu s’o fi 

prins niciunul aci ? Bieţii părinţi au mare nădejde 

că iniţiativa luată de Pâr. N. Runceanu dela 

biserica sf. Vineri-Herasca din Bucureşti, de a 

strânge fonduri să repare mănăstirea, va avea 

rezultatul dorit nu numai de ei, ci de toată lumea 

care a trecut pela Turnu şi care-şi dă seama că 

mănăstirile represintă ceva în viaţa poporului ro

mânesc şi deci nu trebuesc lăsate pradă ruinei.

II. Stănişoara
Eşti gata, Tudore ?

— Gata, părinte, numai să ’nchiz vacile să nu 

dea de ele afurisita aia de muscă porumbacă').

A) Musca columbacă,
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După o jumătate de ceas, găsesc peTudorîn 

bucătărie dând târcol pe lângă maşină.

— Acum eşti gata, Tudore ?

— Gata, gata.... numai să îmbuc ceva că până 

la Stânişoara nu-i iucru de şagă. Şi cred că n’ai 

face rău să iai ceva în gură şi Sfinţia ta, că de! 

vorba ceea: « când sătul e călătorul, nu-1 ajunge 

’n cale zoru, dar atunci când flămânzeşte, ’n- 

treabă ’ntr’una: tot mai este»?

De aceeaşi părere fu şi părintele Nicodim,

bucătarul Mănăstirii Turnu, şi în mintea mea fiind

mai dinainte încredinţat de argumentele lor, nu

refuzai o strachină de lapte cald cu mămăligă 
rece.

— Gata Tudore ?

— Iacă, să-mi răsucesc o ţigare* şi mergem.

După ce îndeplini şi această ultimă şi impe

rioasă formalitate, Tudor, vârâ un băţ noduros 

pe urechea lădiţei cu ..lucruri şi, însfârşit, ple

carăm la 9 dim. din Turnu. Pârâiaşul ce vine 

zgomotos din munte şi trece chiar prin curtea 

mănăstirii, eu, îl trecui pe punte, iar Tudoî 

deadreptul ca să-şi îmoae opincile «pentru a nu 

se rupe la drum», zise el.

Vremea e nouroasă, şi ploaia începe să cadă

în picături rari chiar de când eşirăm din mă

năstire. Dar eu sunt pregătit cu umbrelă, iar lui 

Tudor nu prea are ce şă-i strice. Cămaşa şi 

ismenele-i sunt de pânză groasă de cânepă, iar, 

pălăria multe ploi trebue c’a întâmpinat ea. Şi 

vorba lui: «las să plouă că poate-o da Dumnezeu 

şi-o mai cheri din pârdalnica de muscă». §

începusem să urcăm dealul de lângă muntele 

Cozia pe cărarea şerpuită făcută cu multe greutăţi 

de către administraţia Mănăstirii Stânişoara. A- 

ceastă cărare^ lată d’abia cât ar încăpea o căruţă, 

leagă Stânişoara de Turnu şi deci de halta cu 

acelaş nume. Pe acest drupti se poate merge 

numai cu carul cu boi şi călare, din pricina sui

şurilor prea pronunţate. Neobişnuit cu drumurile 

de munte, nici nu făcusem 100 de paşi şi începui 

sâ gâfâi. Mă uit la Tudor: par’că merge pe şes!

?— Mai e mult Tudore?

— Tii ! — mă întrebi dacă mai e mult ? Nici 

o postată n’am făcut- măcar. Uite, vezi sfinţia 

ta: târcolim dealu ăsta tot, coborâm o ţâră în 

vale, mai mergem aşa, d’aci mai urcăm o ţâră, 

şi apoi Stânişoara. Da cum credeai...

După ce trecem pădurea de stejari înalţi şi 

drepţi, intrăm în cea a fagilor cenuşii şi pistrui,

foarte deşi, în unele locuri câte 5-6 într’o tul

pină. Prin pădure puţină iarbă, din cauza umbrei 

dese a fagilor seculari. O mică poeniţă în dreapta 

cărării, deşi i-ar fi stat destul de bine şi numai 

cu iarbă verde, a fost plantată de silvicultorul
4

locului cu puişori de brad cari nu prea îndrăz- 

nesc să se ridice în mijlocul falnicilor fagi.

— Incâ o plantaţie ca asta, apoi dăm de 

Troiţă şi d’aci numai şi numai coborâm,— zise 

Tudor, cu gând să mai mă ’ncurajeze la drum.

— Şi dela Troiţă până la mănăstire, cât mai e?

— Apoi, mai e....

însfârşit ajungem la «troiţă». O cruce mare 

de lemn cu aripi şi cu nelipsitele şi inoportunile 

iscălituri ale celor ce au urâta manie de a-şi 

imortaliza într’acest chip numele.

— Să mai stăm jos, Tudore, că tare am 
obosit.

— D ’apoi văd şi eu că «în loc să geamă boii,

scârţâie caru»....

— Adică cum vine asta ?

— Aşa cum vine ea....

— Tare eşti deştept, Tudore!

— Adică, cum vine asta ?

— Aşa cum vine....

Şi Tudor se lăsă pe spate şi se porni pe un

râs sălbatec de credeam că n’o să să mai o-

prească.

— Ce rost ai tu la Turnu, Tudore?

— Iacă, cinstite părinte, nici frate, nici argat,

fac şi eu ce pot pela părinţi şi ei mă miluesc

cu ce-i lasă inima şi sunt mulţumit.

— De câţi ani eşti ?

— De 34!
a

— Ai făcut milităria?
v

— Am scăpat, că ni-a găsit comisia că am 

picioarele prea răşchirate.

Şi într’adevăr că printre picioarele lui Tudor 

ar fi putut trece un porc cu jijău la gât.

După ce mai schimbarăm câteva idei de felul 

acesta, ne sculăm şi pornim iarăşi la drum. Dela 

Troiţă mai urcăm puţin şi fără să ajungem în 

vârful uriaşului deal, dăm în partea despre răsărit 

şi de aci o privelişte minunată se desfăşoară 

înaintea ochilor! In stânga se văd conurile uriaşe 

ale Coziei cu vârfurile înfăşurate în nouri de 

păcură, iar în dreapta o vale adâncă în forma 

unei cutii cu pereţii oblici, încrustaţi de pră

păstii îngrozitoare. Coloarea verde cu care Prier 

vopseşte şi pământul şi arborii e 'negrită de
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umbra norilor plumburii cari se lasă tot mai jos, cu harnicul stareţ, Arhim. 4tanase Popescu, fac

semn că nu mai e mult până se vor preface în întinse pregătiri pentru prăznuirea zilei de mâine

şiroae de apă. Mă uit să zăresc Stânişoara, dar a sf. M. M. Gheorghe, patronul mănăstirii. Deşi

nu-i chip. întreb tovarăşul şi el mi arată o ri- vremea e ploioasă, totuşi creştinii nu pregetă a

dicătură conică spre Răsărit deasupra văei. veni să ia parte ca de obicei la slujba hramului,

Pe după dealu ’ăla — zice el — e mânăs- aducând cu acest prilej câte ceva daruri mănăs

tirea. Iarna se vede din acest Iflc, dar acum e tirii. Cârduri, cârduri vin sătenii din împrejurimi
fiind întâmpinaţi şi conduşi de un călugăr, mai

întâi la ecliserhie unde lasă pomelnicele, apoi la 

arhondărie. Pe o ploae torenţială, soseşte un cârd 

de râmniceni — vreo 30 la număr — negustori,

astupată de frunziş.

De acum cărarea e săpată numai în piatră. 

Mult s’au străduit pustnicii din Stânişoara până 

să’şi croiască o legătură cu lumea. Şi câte greutăţi
îmi povesteşte Tudor — nu întâmpină pe funcţionari etc., veniţi şi ei în aceiaş scop şi cu

vreme de iarnă până ce să râsbată la Turnu. 

Icoana Sf. Gheorghe, patronul mânăstirei, pe care 

o întâlnim aşezată într’o scobitură de stâncă la
%

marginea drumului, e un semn că mănăstirea nu 

mai e departe. Până mai acum câţiva ani, dela

aceeaş evlavie ca şi sătenii. Aceasta o deduc mai 

întâi din faptul că pe o aşa vreme nimeni nu

s’ar fi hazardat să facă o călătorie numai de

plăcere prin. aceste locuri. Mai apoi, purtarea 

cuviincioasă ce au avut tot timpul cât au stat 

această icoană nu mai aveau femeile slobod să aci, precum şi darurile ce au făcut mânăstirii

treacă înainte, obicei copiat după sf. Munte. De mi-au întărit şi mai mult această convingere.

La T/a toacă de privighere. Nu e tocmaicând însă clienţii Călimăneştilor şi Căciulatei din 

apropiere s’au tot înmulţit şi au început să cer- meşter părintele Iosaf în mânuirea ciocanului,

ceteze împrejurimile, le-a fost imposibil părinţilor lucru pe care-1 observă şi unii din oaspeţi care

să mai ţină vechiul obicei de a nu lăsa femeile au mai fost pela alte mănăstiri. Clopotul cel

să intre în mănăstire. mare fiind luat de nemţi, cel rămas e în cum-

După ce mai urcăm vre-o 10 minute, apare în plită disonanţă cu cel nou făcut după război, totuşi

faţă cetatea albă a Stânişoarei, aşezată în fundul sunetul lor în mijlocul munţilor năpraznici im-

unui găvan uriaş la poalele muntelui Cozia. Nu presionează sufletul omenesc, făcând legătura între

mică îmi fu mirarea, când intrând pe poarta el, Dumnezeu şi firea încunjurătoare. In mai

mânăstirii, în loc să văd niscaiva ruine după puţin de un sfert de ceas, biserica gătită ca o

cum mă aşteptam să găsesc în aceste locuri mireasă se umple de mulţimea credincioşilor,

aproape sălbatice, văd un şir de chilii în foarte Stareţul, împreună cu doi preoţi străini de loc

bună stare şi decurând văruite, dovadă că nici cei ai mânăstirei sunt ocupaţi — începe slujba

administraţia trecută, nici cea actuală n’a fost şi privigherei care continuă frumoasă până la 12'/a.

nu este vitregă cu acest sfânt locaş. Partea In străni, părintele Maxim dela Frăsinei, Chirii

cetăţii din dreapta clopotniţei are etaj unde se dela C. de Argeş şi cu Silvan din localitate, se

află aranjată arhondăriea, iar partea din M. N. e iau la întrecere în a lăuda pe Sf. Gheorghe

clădită pe o verandă zidită din piatră, de o fru- în frumoasa şi creştineasca melodie a musicei

moaşă înfăţişare. In partea de miazăzi e bucă- orientale.

tăria, o frumoasă şi încăpătoare trapeză ridicată A doua zi, se face sfinţirea apei, apoi se ci-

«prin osârdia şi cheltuiala P. S. S. Episcopului teşte Acatistul Mucenicului după care Începe sf.

Ghenadie II-lea al Argeşului» — fostul Mitropolit Liturghie. Timp de două ceasuri şi mai bine cât

Primat — , al cărui chip înfăţişetor se află zu- a durat numai slujba Sf. Liturghii, nimeni din

grăvit aci, ecliserhia şi cancelaria, toate curate cei presenţi n’a dat semne de nerăbdare, toştă

si în bună stare. Curtea de o curăţenie exem- lumea fiind răpită de farmecul deosebit şi necu-

plară, gardurile şi toate celelalte dependinţe în noscut pe aci al slujbei, zic necunoscut fiindcă

bună stare, în sfârşit nimic din starea de ruină fostul stareţ — spre deosebire de cel actual —

a muitor din mănăstirile şi schiturile de călu

gări. Biserica nouă,ridicată între anii 1904— 1908

cât şi părinţii localnici nu erau cunoscători ai 

musicei bisericeşti şi nici versaţi în taina de a

numai din piatră, va avea desigur viaţa Coziei. imprima slujbei puterea de subjugare a sufletelor.

Tn mănăstire multă mişcare. Părinţii, în frunte
*•

In scurta predică pe care stareţul o ţine la
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sfârşitul slujei, adresându-se celor de faţă le zice 

între altele: «Faptul că n’aţi pregetat să veniţi 

pe această vreme protivnică, prin aceste locuri 

rele, ne întăreşte pre noi, smeriţii fraţi ai acestei 

mănăstiri, în credinţa că dragostea către cele 

sfinte tot mai există în sufletul românului atât 

de bântuit de vitregia vremurilor, că rostul nostru 

tot mai este apreciat după cumsecade, şi ne dă 

tăria de a . continua — e drept că cu puteri 

mult mai slabe ca în trecut — să fim păzitori 

ai credinţei strămoşeşti prin aceste locuri, departe 

de amăgirile deşarte ale vieţei râu înţelese pe 

care o trăeşte lumea de astăzi».

Masa tradiţională se aşază în trapeză şi într’o 

cameră vecină. Se serveşte ţuică de prune, de 

care mănăstirea are îndeajuns, ciorbă de miel, 

iahnie de peşte şi vin căpătat de părinţi prin 

satele din preajma Drăgăşanilor. In timpul mesei, 

stareţul citeşte cuvânt din llie Miniat. Pentru 

cei neiniţiaţi în ale călugăriei, s’ar naşte între

barea ?

Dece această lectură şi în timpul mesei, când 

după toate regulile fiziologice şi gastronomice, 

se cere ca la masă omul să fie dispus şi vesel, 

iar creerul oarecum liber de a raţiona mai serios. 

Explicaţiunea este aceasta: regulile vieţii monohale 

sunt atât de severe în ceea ce priveşte neso

cotirea corpului, că merg până acolo încât pretind 

mortificarea lui, îl supun la o adevărată tortură 

nesocotind complect legile fiziologice, întrebuin

ţând pentru minte aceleaşi mijloace penttu a o 

ţine atentă numai într’o anumită direcţie. Şi cum 

în timpul mesei, corpul ar avea putinţa să se 

desfacă puţin din aceste cătuşe, creerul — fără 

de care corpul nu poate simţi plăcerea vreunei 

sensaţii — e silit să fie atent la cele ce se citesc.

S’ar putea însă obiecta că fiind numai mireni 

la masă nu mai era nevoe să se citească «cuvânt». 

E drept, însă, aci fiind mănăstire, această lec

tură poate servi şi ca mijloc de a tempera o

prea mare întindere a veseliei către sfârşitul 
mesei.

Cuvântul «Pentru credinţă», pe care bine l-a 

ales stareţul, ca toate predicile lui Miniat, este 

plin de eloquenţă şi de poezie religioasă. Mai
«

ales peroraţia e atât de frumoasă şi de convin

gătoare, că nu-i găsim asemănare decât în pre

dicile sf. Ioan Gură-de-Aur.

«In amiazăzi era — zice Miniat — când Diogen 

a aprins felinarul şi umbla prin mijlocul pieţei
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Atenei ca şi când căuta să găsească vreun lucru. 

Cei ce-1 vedeau, râdeau şi-l întrebau: Diogene, 

ce cauţi ? Caut om, a răspuns. Dar cum, nu vezi 

atâţia oameni ? Târgul este plin de oameni şi 

tu în mijlocul atâtora c uţi om? Adevărat: om
/

caut, om caut, răspundea mereu Diogen. Dar 

oare, ce fel de om căuta Diogen ? De două feluri 

sunt oamenii: sunt oameni cari au numai chip 

şi formă de om: aceştia sunt oameni numai după 

cele dinafară şi după arătare, dar după cele 

dinlăuntru nu sunt de nici o treabă — mai vârtos 

sunt ca nişte dobitoace necuvântătoare, buni de 

patimi şi de netrebnicii. Şi de aceştia vşdea 

mulţi Diogene, dar nu pre unii ca aceştia căuta. 

Sunt şi alţi oameni, cari afară de privirea şi de 

forma omenească, au şi cugetări omeneşti, au 

virtute şi în cele dinlăuntru şi în cele din afară. 

Toţi sunt cuvântători, înţelepţi şi cuvioşi: sunt 

cu adevărat oameni. Şi pe unul dintr’aceştia 

caută Diogene în mulţimea de oameni ai Atenei 

şi negăsindu-1, zice: caut om, caut om.

îmi pare rău să fac asemănarea, dar se cade 

să grăesc adevărul. La o vreme ca aceasta, 

întru care ca în amiaza mare străluceşte orto

doxia!), aprind făclia Evangheliceştei predicări,

vin la o biserică plină de creştini şi caut creştin,

caut creştin! Dar cum ? Aceştia ce văd aicea şi
0

aiurea nu sunt oare creştini ? De două feluri sunt 

creştinii: sunt creştini cari au numai numele 

creştinătăţii, creştini numai din afară şi după 

arătare, având forma adevărulni — zice Pavel — 

dar în cele dinlăuntru nu au fapte de creştini. 

Au credinţă creştinească, dar nu au viaţă creş

tinească. Mai vârtos: au o viaţă împotriva cre

dinţei. Au forma adevărului, dar de puterea lui 

se leapădă. De aceştia văd mulţi, însă nu de 

aceştia caut. Sunt creştini, cari afară de nume 

au şi faptele, dimpreună cu credinţa au şi viaţa 

iar în cele dinlăuntru ca şi în cele dinafară, sunt 

cu totul dreptmăritori şi adevăraţi creştini. De 

aceştia caut într’o cetate creştinească locuită de 

atâta mulţime şi nu găsesc. Caut creştin, caut 

creştin! Umblu din loc în loc ca să-l găsesc. II 

caut la târguri printre boeri, şi aicea văd o 

mândrie înaltă: nu-1 găsesc 1 II caut printre ne

guţători, şi aci văd o goană după argint fără 

de saţiu: nu-1 găsesc! Ies afară din oraş şi îl
«

caut printre ţărani, şi aicea văd toate minciunile

*) Pe atunci! (N. A).
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lumii: nu-1 găsesc! Mă duc la mare şi îl caut prin- s’au abătut dela credinţă şi s’au făcut netrebnici

tre corăbieri, şi aicea aud nişte blestemuri groaz- cu viaţa. Creştinilor, cari auziţi şi nu plângeţi,

nice: nu-1 găsesc! II caut între ostaşi şi aicea dacă nu vreţi să plângeţi de umilinţă, plângeţi

văd pierzarea cea desăvârşită: nu-1 găsesc! Intru măcar de ruşine»!

prin case şi-l caut printre femei şi aicea cevâz? Cu multă atenţie au ascultat credincioşii mai

Văz pre cele măritate despărţite de bărbaţii lor ales această parte a Miniat. Ş

şi veselindu-se cu desfrânaţii, văd pe cele ne- aşa de mult i-a impresionat, încât unul din ne

măritate trăind din câştigul desfrânării. Văd pe * gustorii râmniceni al cărui nume îmi scapă, a făcut

cele cinstite a nu gândi altceva fără numai po la sfârşitul mesei — în numele colegilor săi o lungă

doâbă şi deşertăciune. Nu găsesc creştin! Vreau declaraţie de dragoste către tot ce e creştinesc

să mă sui şi sus la palatele stăpânitorilor sâ văd şi plăcut lui Dumnezeu, pe acest pământ. A

şi acolo de va fi vreun creştin, dar nu îndrăznesc. recunoscut că negustorii s’au cam prea lăcomit

Mă tem de măgulirea care păzeşte şi nu lasă dela un timp şi a promis îndreptare. Oare ?!

să pătrundă adevărul. Nu găsesc creştin! Toţi Ieromonahul DAMIAN STĂNOIU

FRANCMASONII BISERICA

Puţini vor fi aceia cari n’au auzit şi nu ştiu
%

ceva despre francmasonerie, dar iarăş cu greu 

se poate şti ceva pozitiv despre francmasonerie 

de cei ce nu sunt francmasoni, căci francma

sonii sunt legaţi între ei cu jurământ greu să

tivnicii lor cari le dau pe faţă secretele ori le 

stau în cale, etc.

Nu e dar fără interes să se ştie adevărul asu

pra francmasonismuliii. Dar de unde ? Şi cum ? 

Au fost duşmani ai francmasonilor cari s’au

nu spună altora despre ei şi societatea lor de- înregimentat în rândurile lor, au intrat în lojele

cât lucruri care să le atragă simpatie şi să le lor, s’au supus tuturor formalităţilor create de

câştige cât mai mulţi aderenţi, iar cei ce n’au statutul lor şi au înaintat până la grade înalte

intrat în societatea lor nu pot şti decât crâm- din ierarhia lor, au stat treizeci de ani printre

peie fără multă importanţă din învăţătura, traiul ei, numai pentru ca să le cunoască toate secre-

şi organizarea lor.

S’a scris totuş mult despre francmasonerie.

tele şi să le poată divulga mai târziu.

Se înţelege că cele spuse şi scrise de aceştia

Ceeace s’a scris însă provine în mare parte sau sunt combătute de francmasoni şi înfăţişate ca

dela nefrancmasoni, de ale căror spuse nu pu- necorespunzând adevărului, dar din alăturarea

teau fi siguri că corespund adevărului, sau dela celor date la iveală pe această cale cu cele ce

francmasoni, cari au căutat să răspundă celor înşişi francmasonii desvăluie în scrierile lor de

dintâiu şi cari înfăţişează chestiunile numai aşa propagandă, cu cele ce se află dela unii sau

cum le convine şi cum le îngâdue rânduiala se- alţii dintre francmasonii mai comunicativi sau
cretă a lojelor lor. mai limbuţi în anumite momente, şi situaţii din

Aceasta e pricina pentru care părerile ce cir- viaţa lor şi cu cele ce se scot din .scrierile se-

culă despre- francmasoni sunt foarte felurite, ba crete ce circulă numai între ei, când se întâm-

chiar se bat cap în cap. Astfel unii spun că piă să cadă în mâini profane, se poate afla şi

francmasonii sunt oameni foarte cinstiţi, cu su- şti relativ mult şi sigur despre francmasonerie

flet larg, cari ajută pe sub ascuns pe cei loviţi de cel ce doreşte cu tot dinadinsul s’o cunoască

de nenorocire, clădesc şi întreţin spitale, azile, ş£-şi dă osteneala s’o studieze. Adevărul întreg

etc. cu un cuvânt fac tot felul de opere de ca- însă nu-1 pot şti decât francmasonii şi dintre ei

ritate, pe când alţii susţiî . că francmasonii sunt

cred şi caută să
numai cei ajunşi la ultima treaptă a ierarhiei 
masonice.

*

Rândurile ce urmează au de scop să infor-distrugă biserica creştină prin orice mijloace, că 

mai toţi sunt ovrei, că practică tot felul de meze pe cititorii revistei despre francmasonistr.

vrăjitorii, că ucid pe aceia dintre ei sau pe pro- în măsura în care şi autorul lor, care n’a fost
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şi nu e francmason, cunoaşte această societate 

şi crede necesar s’o facă cunoscută, arătând ati

tudinea ce ea are faţă de biserică şi cum tre- 

buie deci şi adevăratul creştin ortodox să se 

comporte faţă cu ea.
X.

*
♦ *

Ce este francmasoneria ?

«Francmasoneria—zice o carte de instrucţiune 

pentru francmasoni—este îndreptarea voinţei, a 

spiritului şi a inimii spre desăvârşirea eului pro

priu şi a omenirii. Ea trebue să domine întreaga 

viaţă a omului şi se exercită prin folosirea sim- 

boalelor împrumutate din viaţa de zidar, stă mai 

presus de prejudecăţile omeneşti şi de alipirea 

la vreo credinţă religioasă şi are ca ţintă for

marea de puternice, înţelepte şi armonice per

sonalităţi morale şi conlucrarea lor lă închega

rea unei nobile societăţi pe pământ».

«Francmasoneria—glăsueşte statutul marei loje 

Royal York din Berlin—urmăreşte în prima linie
*

înaintarea înnobilării morale a omului şj a feri

cirii omeneşti în genere, prin întrebuinţarea mai 

ales a simboalelor împrumutate din obiceiurile 

zidarilor. Ţinta de căpetenie a lojelor este dar 

lucrarea intimă pentru înnobilarea şi desăvârşirea 

morală a membrilor lor».

«Scopul francmasoneriei—au zis marii maeştri 

masonici germani adunaţi în dietă, la anul 1870 

—este promovarea înnobilării morale a omului 

şi a fericirii omeneşti cu ajutorul special al unei 

simbolici împrumutate din obiceiurile zidarilor 

adunaţi la ridicarea de clădiri».

«Uniunea masonică—zice un comunicat al so

cietăţii francmasonilor germani din anul 1878— 

urmăreşte, pe bază curat omenească, armonica' 

formare a individului şi a societăţii, prin înrâu

rirea educatoare asupra membrilor ei cu ajuto

rul simbolului, al învăţăturii, al pildei, prin lu

crare în comun şi prin desvoltarea exemplară a 

societăţilor din care constă».
'

«Scopul francmasoneriei — zice statutul marei
•  %

loji olandeze—este înainte de toate desăvârşirea 

individului şi conducerea omenirii pe calea des

făşurării desăvârşite şi armonice. Ea învaţă, că 

cea dintâi datorie a omului este să se dedice 

binelui obştesc şi dacă trebuinţa o cere, să se 

iertfiască pentru el; cultivă sentimentele comune 

tuturor oamenilor, pentru a uni toate neamurile 

în conlucrarea pentru binele comun şi urmăreşte

ţinta de a nimici prejudecăţile, care sunt izvo-
%

rul tuturor duşmăniilor dintre popoare. Ea tinde 

să valorifice aceste principii în viaţa socială şi 

dă sprijin şi ajutor pretutindeni unde vede că 

se fac sforţări pe aceeaş bază pentru binele 

omenirii».

Din însăş aceste citate reiese, că francmaso

neria este o mişcare cu un caracter moral, care 

urmăreşte Înnobilarea morală a omului, binele 

şi fericirea lui, ca individ şi ca speţă, prin mij

loace curat omeneşti, adică fără ajutorul supra- 

' natural pe care-1 dă religiunea.

Aceasta se vede şi mai limpede din alte lo

curi din scrierile masonice.

Astfel, la întrebarea: «Ce este uniunea ma

sonică?» aceeaş carte de instrucţiune masonică 

răspunde:

«Uniunea masonică este Comunitatea nevăzută 

—mai presus de graniţe, de rasă, de coloare, 

de naţionalitate, de clase, de stări, într’un cu-
4

vânt de toate deosebirile din afară dintre oa

meni, care trece anume chiar peste deosebirile

dinnăuntru de credinţă religioasă, de confesiune 

şi de concepţie despre lume — a tuturor perso

nalităţilor din trecut, prezent şi viitor, care s’au 

străduit pentru înnobilarea lor şi desăvârşirea

omenirii».

Definiţiunea aceasta este o copife ad litteram 

a definiţiunii clasice a bisericii creştine ca co

munitate, cu deosebire că e izvorâtă dintr’un 

duh care esclude orice ^edinţă religioasă, sau

mai exact căruia îi este indiferentă credinţa re

ligioasă.

Să ascultăm şi pe câţiva din corifeii de altă 

dată ai francmasoneriei:

«Principiul francmasoneriei — zice Lessing — 

din care ea n’a făcut niciodată taină, de care 

s’a condus întotdeauna în văzul tuturor, este să 

primească în rândurile ei pe orice om cum se 

cade fără deosebire de patrie, fără deosebire de 

religiune, fără deosebire de starea sa cetăţe

nească».

«Precum numai un om cu adevărat înţelept 

şi virtuos se poate ocupa serios cu ordinele 

masonice,—zice filosoful Fichte,—precum aceasta 

nu e o jucărie, tot aşa are ea un scop serios şi 

sublim... Dacă vrem să ştim scopul uniunii ma

sonice, trebue să cereetăm ce urmăreşte în a- 

ceastă uniune, despărţită de marea societate 

publică, omul înţelept şi virtuos. Scopul urmă-



758 BISERICA ORTODOXA ROMÂNA

rit de omul înţelept şi virtuos este scopul final 

al omenirii; iar unicul scop al existenţei omului
v _

pe pământ este umanitatea şi desvoltarea ei cat 

mai mult cu putinţă... Masoneria nu poate ur

mări nici unul din scopurile cu care se ocupă 

pe faţă in societatea omenească statul ori vreo 

altă instituţie, stare sau ordine, căci în acest 

caz ea ar fi de prisos ori vătămătoare ori ridi* 

culă. Scopul ei poate fi dar numai de aşa fel,

cum riare nici un aşezământ al marei societăţi

omeneşti. Acest scop este, să complecteze lip

surile educaţiunii şi să topiască educaţia uni

laterală, făcută în vederea unei stări speciale, 

tn educaţia omenească universală, în educaţia 

multilaterală a omului întreg ca om. Masoneria 

nu este dar un scop, ca şi biserica, Precum bi

serica are ca scop religiositatea., tot astfel are 

masoneria ca scop educaţia curat omenească, 

în felul acesta, masoneria formează membri ex

celenţi pentru marea societate. Şi de vreme ce 

fiecare membru al marei societăţi este necesar 

pentru ea, uniunea masonică trebue să fie de^r 

chisă tuturor celor ce râvnesc desăvârşirea şi 

înnobilarea/ Nici o stare socială, nici o credinţă 

religioasă' nu-1 poate face impropriu pentru a- 

ceasta: numai adevăratul om şi cel care vrea

să ajungă om adevărat, şi fără excepţie, poate 
intra în halele noastre sfinte».

Fichte arată, că francmasoneria este religioasă 

şi o idealizează peste măsură când îi atribue ei 

singură formarea deplină a sufletului omenesc, 

trecând cu vederea că aceasta este una din ţin

tele peT care le urmăreşte biserica creştină, care 

nu caută să cultive în sufletul .omenesc numai 

t pietatea sau religiositatea ori dragostea către
0

aproapele, pentrucă amândouă^ aceste feluri de 

dragoste sunt coprinse în aceeaş poruncă a Mân

tuitorului şi sfântul evanghelist Ioan face din 

dragostea către aproapele criteriul şi unitatea

de rnăsu^ a dragostei către Dumnezeu.
Poetul Wieland scrie de asemeni:

«Este una din condiţiunile esenţiale ale uni

unii noastre frăţeşti de a privi şi trata ca fraţi 

pe toţi oamenii fără deosebire de stare, de ere" 

dinţă, de legături cetăţeneşti şi naţionale».

Şi .aceasta a rezolvit-o şi practicat-o biserica 

cu mult mai nainte de francmasonerie, pe o 

scară mult mai mare şi pefttru motive mult maj 

puternice. Cu argumente pur raţionale, urmaşi1 

lui Hobbes vor putea susţine, mai ales în vre-

mile de sălbătăcie morală prin care trecem, cu 

mai mulţi sorţi de a fi crezuţi decât francma

sonii, că homo homini lupus.
9

*
* *

Pentru a explica atributele de «nevăzută şi 

veşnică» pe care francmasonii le dau societăţii 

lor, ei aseamănă francmasoneria cu biserica, a 

cărei definiţiune au împrumutat-o pe deantregul. 

Aceeaş carte de instrucţiune masonică zice: 

«Conştiinţa curat masonică se vădeşte, indi

ferent de semnele din afară de recunoaştere 

dintre membrii lojelor, numai prin faptele morale 

izvorâte din dragostea de oameni, fapte care 

sunt comune tuturor oamenilor nobili, fie că se 

numesc ori nu francmasoni. întocmai cum bise- 

rica creştină vorbeşte de o «comunitate a sfin

ţilor» şi înţeleg prin ea societatea nevăzută ’), 

curat spirituală, care se întinde şi dincolo de 

moarte, a tuturor pioşilor cari stau în slujba 

Dumnezeirii, cea mai mare valoare a lor, tot 

astfel şi francmasoneria recunoaşte comunitatea 

nevăzută a tuturor celor ce voiesc binele, mai 

presus de orice graniţă de spaţiu şi de timp. 

Veşnic, adică având putere din cel mai cărunt 

trecut, în timpul de faţă şi în cel mai îndepăr- 

tat viitor, este numai binele moral. Binele însă^

îndeplinească-se în ascuns, pe nevăzute, aşa ca 
sâ nu ştie dreapta ce face stânga».

Aci constatăm, că principiul scopului urmărit

de francmasonerie, după formularea de mai sus 

a lui Fichte, e ceva iluzoriu, căci cartea de în

văţătură masonică recunoaşte o izbitoare ase

mănare între biserică şi francmasonerie, între 

scopul identic al uneea şi alteea, adjmite că 

nobleţe morală există şi in afară de loji, că ori 

cine poate face binele şi stabileşte ca normă 

pentru săvârşirea lui însăşi cuvintele sfintei Evan

ghelii : «Să nu ştie stânga ce face dreapta*.

în acest punct, francmasoneria merge dar pe

acjgeaş cărare cu biserica, este în total de acord 
cu învăţătura ei.

în frumoase cuvinte a exprimat Herder atri

butul de «nevăzută» al francmasoneriei :

«Toată luarea-aminte a omenirii ar trebui să 

se îndrepte în spre acest aşezământ nevăzut. El 

gândeşte la ea şi-i poartă de grijă, ajută unde
%

se poate şi cel ajutat n'are de mulţumit nimă

nui. Acolo unde legile nu se amestecă, când

’) Concepţia protestantă despre biserică.
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societatea politică uită şi lasă în părăsire pe

săraci şi apăsaţi, pe copilul fără' creştere, pe

tânărul plin de talent, pe bărbatul descurajat

sau răzbunător, pe mama îngrijată de soarta

micuţilor ei, pe fecioara supusă ispitelor, acolo

şi atunci intervine serviciul acestui aşezământ

nevăzut că un înger păzitor şi ocrotitor cu cu
vântul şi cu fapta».

Un alt mare scriitor german Ludvvig Keller, 

susţine chiar, că francmasonia nu este societate 

secretă, ci numai nevăzută:

«Fapt este—zice el— că societatea masonilor 

şi toate societăţile mai vechi care au stat în le

gături istorice cu ea au respins cu energie afir

marea, că ar fi o uniune secretă şi că ele nicio- 

odată nu s’au întitulat în chip oficial «societăţi

secrete», ci foarte adesea «societăţi nevăzute».

Francmasoneria este însă şi rămâne o socie

tate secretă, cum se va vedea mai departe din

însuş textul statutului şi din afirmările a!tbr 
fruntaşi ai ei.

*
* *

Cu toate că în definiţie francmasoneria este 

o societate nevăzută şi stă mai presus de gra

niţele dintre popoare, ea trebue totuşi să ia o 

formă văzută şi să îmbrace haina naţionalităţii, * 

pentru a-şi putea atinge cel puţin o parte din 

scop. Să ia formă văzută, pentru că membrii ei 

siint oameni din carne şi oase, ca oricare din 

noi, şi nu pot lucra în altfel şi cu alte* mijloace 

decât lucrează ceilalţi oameni, ori cât ar tăinui 

ei felul şi mijloacele lor de acţiune; să îmbrace 

haina naţionalităţii, pentrucă precum popoarele 

sau naţiunile constau din indivizi, tot astfel ome

nirea constă din naţiuni, , şi e o utopie—pe care 

francmasonii n’o admit — să se creadă că se 

poate contribui la formarea şi binele umanităţii 

nesocotind naţiunile şi indivizii. Observaţiunea 

a arătat că fiecare naţiune îşi are însuşirile ei 

proprii şi trebuinţele ei speciale şi ca atare ca

lea pe care ea cată să meargă şi mijloacele prin 

care poate fi dusă către idealul ^noral sunt di- 

ferite de ale altor naţiunL Omenirea întreagă 

nu poate fi servită şi împinsă spre progres în 

unul şi acelaş fel.

Francmasonii au înţeles acest lucru, practicat 

de biserică dela începutul ei, şi nu şi-au pierdut 

vremea cu tirade de internaţionalism utopic şi 

umanitate metafizică, ci şi-au organizat lojile 

după trebuinţele şi' caracterul specific al fie-

759

cărei naţiuni, fără să piardă din vedere ţinta de 

căpetenie, care rămâne tot umanitatea.

Din acest punct de vedere, masoneria este 

mai puţin periculoasă' pentru biserică şi stat de 

cât comunismul şi socialismul revoluţionar, care 

sacrifică individul şi naţiunea pe altarul umani

tăţii, fără să ia seama că nu salvează pădurea 
cine dă foc copacilor.

«Iubirea de patrie — zice în această privinţă

Fichte — este fapta francmasonului, iar iubirea

umanităţii gândul său. Cea dintâi este partea

văzută, cea de a doua partea nevăzută din ceea 
ce se vede».

«înfăţişează-ţi omenirea— zice Zschokke — în 

forma desăvârşită ce va avea cândva: toate na

ţiunile fără deosebire de coloare, de limbă, de 

constituţie, de religiune, de formă de stat, topite 

într’o trăţie unică, toate desbrăcate de prejude

căţile de localitate, de stare socială, de meşte

şug, fără ură naţională sau religioasă, toate unite 

în egalitate frăţească şi în dragoste către Tatăl 

tuturor, toate cinstind meritul şi virtutea mai 

mult decât rangurile din afară, decât nobleţă 

naşterii, decât norocul, toate întrecându-se în

smerenie, dragoste şi credinţă să întemeieze fe- 

ricirea universală, toate ajutându-de între ele cu 

cele materiale, respectându-şi una alteea vede

rile şi părerile deosebite şi cinstindu-se una pe 

alta, nicăiri silnice, nicăiri robie, în împărtăşirea 

de drepturile comune tuturor muritorilor nimeni 

sclav altuia, ci numai supuşi Tatălui tuturor spi

ritelor, înfăţişează-ţi astfel omenirea şi atunci 

cunoşti, după gradul culturii tale, fiinţa şi scopul

francmasoneriei».

Tabloul este într’adevăr răpitor. Distingem în 

el culorile ademenitoare din viziunea vremii me

sianice a proorociei lui Isaia şi a cărţilor sibil- 

nice creştine în care-şi are origina şi din care 

s’a inspirat de sigur Zschokke, bunul şi piosul 

creştin şi mare teolog, prins în mrejile lojilor 

masonice.1 Admirăm accentele de sinceritate şi 

de dragoste care se desprind din fiecare cuvânt 

al marelui scriitor, dorim cu toţii din adâncul 

sufletului venirea cât mai neîntârziată a acelor 

vremi de fericire deplină şi obştescă. dar nu 

recunoaştem în mărturisirea aşteptării lor un 

punct special al programei masonice, ci strigăm 

cu glas tare, că aceasta este una din cele mai 

nobile flori creştine, crescută în sera bisericii 

şi răsădită ̂ numai în grădina masonică. Ne bu-
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curăm totuş de constatarea, că în buchetul sen

timentelor umanitare ale francmasoniei se află 

şi flori creştine din cele mai alese, care dau 

buchetului înfăţişare şi parfum bine plăcut: e o
A

notă mai mult că francmasoneria idealistă este 

un lăstar sălbătecit răsărit din tulpina bisericii 

într’o noapte vijelioasă.

Ţin foarte mult francmasonii să nu fie bănuiţi 

de lipsa de patriotism, de aceea scrierile lor se
x

silesc să demonstreze, că iubirea de umanitate 

nu esclude iubirea de patrie şi vici-versa.

Mai sus pomenita carte de instrucţiune ma

sonică pune întrebarea: «Nu contrazice oare

zeşte spre acte de o intimă prietenie. Zelul 

preotului habotnic se îmblânzeşte şi un frate, 

care aparţine altei religiuni, îi poate dobândi 

prietenia. Astfel se evită toate neînţelegerile 

care amărăsc viaţa şi înăspresc inimile oame

nilor».
s

Foarte frumos! sublim! dacă lucrurile s’ar pe

trece de fapt aşa, dar şi aci, ca pretutindeni, 

dela ideal la realitate e o distanţă adesea in

comensurabilă. Dacă lucrurile s’ar petrece cum 

spune englezul nostru, nu m’aş codi o clipă să 

mă fac francmason şi aş îndemna pe oricine să 

mă urmeze, dar văd cu strângere de inimă, că

împărţirea francmasoniei pe naţiuni caracterului nici armonia dintre indivizi nu sporeşte cu toate

ei general omenesc ?» şi răspunsul ce dă e acesta: bunele intenţii ale francmasonilor şi cu toată ac-

«Numai acolo şi atunci, unde şi când naţio- . ţiunea ce ei desfăşoară, nici războaele n’au în-

nalismul urmăreşte scopuri de cucerire. Felul 

deosebit în care se formează fiecare naţiune de 

la natură şi în decursul istoriei este un drept 

şi o datorie să fie respectat atât timp cât nu 

se primejdueşte prin el unitatea superioară a
9

neamului omenesc, care mi ţinteşte la împăca

rea celor de aceiaş fel, ci la armonizarea ele

mentelor eterogene. Progresul moral către for

marea umanităţii în cei mai înalt grad pleacă 

dela duşmănia originară şi starea de înstreinare 

dintre popoare, trece prin faza toleranţei reci

proce către recunoaşterea drepturilor şi preţui

rea individualităţii fiecăreia şi sfârşeşte cu recu-

cetat sau să se fi împuţinat, ori măcar să fie 

mai puţin crunte ca altă dată, cu toate că cei 

mai mulţi suverani şi conducătorii politici ai ce

lor jnai multe state au fost şi sunt francmasoni.

liecunoaştem totuş că e ceva, e mult chiar 

în timpul acesta de bolşevism bolnav, că o so

cietate cu ramificaţii aşa de întinse în toată lu

mea, cum este francmasoneria, are ca ideal 

pacea lumii prin cultivarea sentimentului de 

frăţie dintre toţi oamenii.

*jjc *

Neţinând seamă de deosebirile de naştere,

noaşterea, că tocmai pluralitatea nuanţelor şi economic», sociale şi chiar culturale dintre mem
brii ei, francmasoneria a fost învinuită, că urmă

reşte, ca şi comunismul, o egalizare a tuturor 

oamenilor, ceeace este cu neputinţă de atins, 

ca una ce e protivnică naturii.

La aceasta francmasonii răspund:

tonurilor naţionale constitue frumuseţea armo

nică a simfoniei omeneşti».

Nobil şi măreţ ideal, faţă de care n’avem alt 

ceva de zis decât că ne îndoim, că el va putea 

fi atins cândva numai prin puterile şi sforţările 

omeneşti, cum cred francmasonii.

Referitor tot la această chestiune, merită să 

cunoaştem entusiastele cuvinte ale unui franc

mason englez, Leslie:

«Putem adăoga—zice el—că prin semnele se

crete şi neschimbate de recunoaştere care se 

păstrează cu luare -aminte între noi în lumea în

treagă, francmasoneria e ca o limbă universală, 

în felul acesta, se obţin felurite avantagii. Oa- oamenilor este numai într’atât urmărită de franc-

meni din toate religiunile şi din sânul tuturor masonerie, întrucât serveşte scopului înnobilării

naţiunilor se apropie unii de alţii. îndepărtatul morale a omenirii. O egalare fără deosebiri este

chinez poate îmbrăţişa şi recunoaşte pe fratele tot aşa de imposibilă ca o umanitate fără deo-

său englez, aşa că, în afară de legătura obici- sebiri naţionale. Cum sunt egali înaintea lui

nuită a dragostei de oameni, există şi o altă 'Dumnezeu. credincioşii, aşa sunt pentru noi toţi

legătură mai puternică, o legătură care călău- oamenii înaintea legii şi a scaunului de judecată

«De vreme ce singura condiţiune ce se cere 

la intrarea în uniunea masonică este hotărârea 

de a lucra serios la înnobilarea proprie şi a 

umanităţii şi aceasta nu atârnă de acele deose

biri, francmasoneria are de-aface cu omul, iar 

nu cu înfăţişarea sa din afară, cu mediu! din 

care el vine. înlăturarea totală a deosebirilor 

acestora şi proclamarea egalităţii etice a tuturor



FRANCMASONII ŞI BISERICA 761
4

al moralei. Numai puterea voinţei de a tace ' argumente. Credinţa religioasă şi chiar o con-

binele, dimpreună cu curăţia şi agerimea minţii 

şi adâncimea simţirii stabileşte valoarea lăun

trică a fiecăruia».

Pentru aceasta, în instrucţiunile ce se dau 

asupra leiului de purtare al fraţilor masoîiici,

c i t i m :

«Voi trebue să vă numiţi unii pe alţii fraţi şi 

să vă instruiţi de bună voie reciproc.... fără să

cepţie oarecare despre lume nu se pot impune 

cu deasila sau împotriva conştiinţei. Numai for

mele din afară ce însoţesc credinţa religioasă, 

aşa zisul cult extern cu toate riturile şi practi

cile religioase pot fi impuse cu deasila, dar aces

tea n’au nici o valoare, dacă nu izvorăsc din 

credinţa coborâtă în adâncul sufletului. Comu

nităţi religioase întemeiate pe silă şi constrân-

vă mândriţi unul faţă de altul şi fără să micşo- gere nu mai există astăzi, cel puţin în lumea
raţi cât de puţin cinstea ce se cuvine fiecărui pretinsă civilizată, din mijlocul căreia îşi recru-

om, chiar dacă nu e francmason; căci, deşi toţi tează. Procedura islamismului şi a bisericii cato-

francmasonii, ca fraţi, sunt deopotrivă între ei, 

totuş francmasoneria nu ia nimănui nimic din
»

cinstea ce a avut-o înainte de a fi francmason, 

ci dimpotrivă i-o sporeşte, mai ales dacă îşi

câştigă merite pentru frăţie».

lice din evul mediu de a impune cu forţa for

mele exterioare ale credinţei şi a silui cugetele 

sunt de mult de domeniul istoriei. Nu există 

dar comunităţi religioase întemeiate pe con

strângere, faţă de care francmasoneria să fie

Dorim francmasonilor cât mai mari şi mai de- îndreptăţită de a-şi arăta indiferenţa sa. Mai

pline succese în această direcţiune per tru că lesne s’ar putea vorbi de constrângere în franc
acţiunea lor, izvorâtă din adânci convingeri de masonerie. Când cei ce au intrat în sânul ei

ordine şi alimentată de un înalt şi curat idea- n’au voie să comunice celor ce nu fac parte din

lism, va contribui, alături de activitatea de două loji nimic, sau cel puţin o bună parte, din cele

ori milenară a bisericii, la înnobilarea morală a ce aud, văd şi fac in adunările secrete, când

omenirii şi la sporirea binelui şi a fericirii în n’au voie să spună oricui sunt francmasoni, 

lume. când nu trebue să se abată în nici o împreju

rare din viaţă dela normele de purtare stabilite
*

♦ *

O învinuire mai grea, care se aduce franc- de statutul uniunii, când fiecare mason este da-
masoneriei este, că nu ţine seamă nici de deo

sebirile interne dintre oameni, de deosebirile pe
tor să şe supună necondiţionat ordinelor supe

riorilor lui pe cari nu-i ştie cine sunt şi a că-
care le dau convingerile religioase, învăţăturile ror noimă de multe ori n’o pricep, cum poate
confesionale şi concepţiile despre lume.

La aceasta, francmasonii răspund:

«O valoare internă statornică reprezintă cre

dinţa, confesiunea şi concepţiunea despre lume 

numai când purced din convingere proprie,

fi numită această procedare, dacă nu constrân

gere? înţelegem prea bine, că, fâră o con

strângere cât de uşoară, fără anume sancţiuni 

pentru abateri, fie acelea cât de blânde, nu 

poate fi păstrată ordinea şi rânduiala, nu poate
adică atunci când sunt produsul voinţei proprii, funcţiona normal mecanismul niciunei societăţi
al cugetării proprii şi al simţirii proprii. Astfel1 * r

de concepţii adânc personale sunt socotite de 

francmasoni ca sfinte şi vrednice de cea mai 

mare cinste. îndată ce însă comunităţile reli-

omeneşti. Dar dacă constrângerea e indispen

sabilă, pentru ce ea să fie arătată cu degetul 

şi înfierată numai în comunităţile religioase, iar

în francmasonerie să i-se schimbe numele şi să 
fie tolerată ?

Libertatea conştiinţei nu e nici într’un cas 

diţie, ajung să pretindă că învăţăturile lor au o mai respectată în francmasonerie decât în bise-

gioase, confesionale sau filosofice, întemeiate pe 

constrângerea minorilor, pe ademenire şi tra-

deosebită valoare din afară şi sunt singurele rica creştină şi în deosebi

adevărate, uniunea masonică se vede silită să

în cea ortodoxă şi

protestantă.

accentueze relativa ei indiferenţă faţă de aceste Cu totul greşită şi lipsită de obiectivitate este

păreri greşite şi să susţină, că singurul lucru de argumentarea francmasonă, când condamnă şi

valoare este viaţa morală. «Uniunea masonică
*

este dar protivnică bisericilor confesionale >.

socotesc greşiţi pe adepţii oricărei concepţii re

ligioase sau cosmologice, cari cred câ singură

Aci francmasoneria se încurcă în propriile ei părerea lor este adevărată.
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Fără o astfel de părere n’ar putea să se în

chege şi să dăinuiască nici o comunitate reli

gioasă. Cei cari nu poartă în adâncul sujetului 

lor această convingere, fac parte numai cu tru

pul din comunitatea căreia aparţin. Zămislitorii

şi apostolii tuturor ideilor mari, care au dat rod
f

bogat şi de preţ pentru omenire, au fost rob1 

acestei convingeri. Fiecare din ei a mărturisit 

despre părerea sa, ceeace Mahomed propove-

duia despre Dumnezeul său şi despre sine: 

«Allah este singurul Dumnezeu şi Mahomed 

profetul său». Atât de adevărat este aceasta, 

atât de nedespărţită este de fiinţa noastră 

sufletească această convingere, că francmasonii
«

înşişi, cu toate că o critică la alţii, o prac

tică şi ei, căci socotesc rătăcite toate cele

lalte păreri şi adevărată numai pe a lor, că 

«numai voinţa morală e lucrul cel mai de preţ». 

Şi atât de evidentă şi constrângătoare cred ei 

afirmaţiunea lor, că se mulţumesc numai s’o 

afirme, fără să încerce măcar a o sprijini pe 

niscaiva dovezi. Iar dacă este vorba de simple 

afirmaţiuni, de ce i-am crede pe ei şi să nu 

rămânem fiecare la convingerile noastre?
V

Preţuirea exagerată a voinţei nu este de alt

fel proprietatea esclusivă a francmasoneriei. Cu- 

rentul de cugetare, cunoscut sub numele de 

«moralism» şi care îşi are origina în filosofia lui 

Kant, face din aceaslă susţinere dogma lui unică 

şi fundamentală. Vom avea prilejul să facem 

această constatare, eu privire la francmasonerie, 

şi ceva mai departe.

Ceeace nu cadrează nicidecum cu toleranţa 

largă pe care o trâmbiţează francmasoneria faţă 

de orice convingere luminată şi sinceră şi con-
*

trâzice toată argumentaţia ei de mai sus este 

concluziunea: «Uniunea masonică este dar pro- 

tivnică bisericilor confesionale».

Această concluziune ar fi îndreptăţită din punct 

de vedere logic, numai dacă s’ar fi dovedit, că

bisericile creştine confesionale sunt rătăcite, 

ceeace autorul cărţii de instrucţiune masonică 

nu numai că n’a încercat s’o facă, dar nici mă-
*

car n’a îndrăznit s’o afirme în treacăt, iar din

punct de vedere moral nu poate fi îndreptăţită 
nici într’un caz.

ceva de importanţă secundară in organizaţia lo- 

jelor masonice, ci un principiu cardinal.

Ea ne înfăţişează francrnasonismul,— dacă nu 

e o simplă dibăcie stilistică, un lapsus calami 

din partea autorului— ca o înjghebare ocultă a 

cărui ţintă — sau una dintre ţinte — este lupta 

împotriva creştinismului,' subminarea şi distru

gerea lui, căci precum—după însăş logica auto

rului cărţii de instrucţiune masonică— omenirea 

nu poate exista în afară de naţiuni, tot aşa şi 

creştinismul nu există în afară de confesiuni. Un 

creştinism teoretic sau principial, care să nu fie

nici ortodox, nici catolic, nici protestant, nici 

baptist, nici adventist, nici mormon, etc., nu 

poate fi. «Protivnic bisericilor confesionale». în

semnează dar, după logica bunului simţ, pro- 

tivq^c creştinismului.

^Astfel şi prezintă francrnasonismul autorii ca

tolici cari-1 combat.

Din alte izvoare însă, masonice şi chiar ca- 

tolice, desprindem impresia, că francrnasonismul 

nu e protivnia nici creştinismului, nici vreunei 

alte religiuni. *

Astfel-, în Principiul lojei .Royal York, 3,

citim:

' «Uniunea masonică nu cere dela membrii săi
» •

nici o anumită credinţă dogmatică în Dumnezeu 

şi nu condiţionează primirea în sânul ei de nici 

o credinţă religioasă».

«Francmasonii — zic «Principiile generale ale 

marilor maeştri francmasoni germani»— stimează 

orice mărturisire de credinţă sinceră şi orice 

convingere cinstită. Uniunea profesează princi

piul moral al libertăţii conştiinţei, a voinţei şi

a spiritului. Ea condamnă orice constrângere
t *

care ameninţă această libertate si orice prigo

nire împotriva celor de altă credinţă».

Chiar un papă, Clement XII, în enciclica sa: 

«In eminenţi specula Apostolatus» din anul 1738, 

scrie:

«Am aflat şi zvonul public o confirmă, că 

anumite societăţi, adunări sau reuniuni, sub nu

mele de francmasoni, sau în alte ţări purtând 

alt nume, se răspândesc mult şi se îmifiulţesc 

zilnic. în ele sunt oameni din toate religiunile

Apariţia neaşteptată, ca un Deus ex machina, şi sectele, cari se mulţumesc cu afectata apa-

a acestei concluziuni într’o carte tipărită cu ins renţă a unei onorabilităţi fireşti şi formează,

trucţiuni masonice, ne face impresia, că «împo- .după legi şi statute pe care şi Je-au dat ei sin-

trivirea faţă de bisericile confesionale» nu este guri, o uniune strânsă şi în care nu poate pă-
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trunde oricine. Ceeace fac ei acolo în taină se

leagă cu jurământ să învălue în tăcere».

Chestiunea pare a se lămuri în acest din urmă 

sens prin faptul că există şi logi masonice creş

tine şi au fost şi sunt clerici distinşi cari fac 

parte din lojile masonice. Care e fisionomia 

acestor loji, în ce condiţiuni primesc ele pe 

clericii creştini în sânul lor şi cum se vor fi 

mişcând aceştia între francmasoni nu ştim.

Că există asemenea loji şi care este situaţiu- 

nea lor faţă de cele masonice pur sang ne-o 

spune şi cartea de instrucţiune masonică, în care 

găsim întrebarea. «Au loc în francmasonerie şi 

lojile cu constituţiune creştină sau religioasă ?» 

şi la care se răspunde astfel:

«Unde este evoluţie spirituală, trebue să fie^ 

şi libertatea de a putea rătăci. Dacă francma

soneria noastră cu direcţiune pur omenească ar 

vrea să condamne aşa zisa francmasonerie creş

tină sau vici-versa, cea care ar condamna s’ar 

face vinovată de acea nesuîerită intoleranţă de 

care ea acuză cu atâta asprime comunităţile reli- 

gioase. Dacă constituţiunea lojelor noastre sau 

cealaltă exprimă mai bine fiinţa francmasoneriei) 

istoria va judeca. Lămurirea în tot cazul este 

de folos lagărului masonic. Ea înlesneşte traiul 

paşnic al unora alături de alţii, dacă nu e cu 

putinţă traiul împreună. Precum însă un fluviu 

se formează din cele mai deosebite izvoare şi 

afluenţi din înaltul cerului şi din fundul pămân- 

tului, tot astfel şi voinţa pentru desăvârşirea 

omenirii, scoată-şi puterea ei de viaţă din mo

tive religioase sau umanitare, dumnezeeşti sau 

omeneşti, este destul că există şi lucrează şi că 

coprinde întreaga omenire».

Tonul în care răspunsul vorbeşte despre lo

jile masonice creştine nu e tocmai prietenos şi 

dorinţa de răfuială între lojile curat masonice 

şi cele cu colorit creştin e vie. Se vede dar că 

sunt adânci deosebiri de vederi şi în francma

sonerie, că sunt şi în ea unele curente sau di

recţiuni care se apropie de creştinism, iar altele 
mai libere şftîn vădită opoziţie cu el.

%

Din următoarele cuvinte din scrierea maso
nică întitulată «Datorii vechi» reiese chiar că

altă dată se respecta' mai mult credinţa religi

oasă a fiecărui francmason, pe când li se cere

să renunţe la credinţa lor personală şi să admiră 

moralismul curat sau amestecat cu panteism, 

care pare a fi mărturisirea de credinţă a franc

masoneriei :

«Un francmason este ţinut prin chemarea sa 
să asculte de legea morală şi, dacă îşi înţelege 
bine rolul, nu va fi nici ateu mărginit, nici ne
credincios combatant. Cu toate că mai de mu li
francmasonii erau obligaţi să ţină religiunea 
ţării sau a poporului din care făceau parte, tatu si 
acum e mai nimerit să fie obligaţi să primeas:d 
religiunea asupra căreea sunt de acord toţi oa-

%

menii, respectându-li-se părerile lor personale ( •(,
adică să fie oameni buni şi cinstiţi».

Ceva mai limpede expune caracterul liber- 
cugetător al francmasoneriei şi sentimentele ei 
faţă de biserică loja franceză a Marelui Orient 
în cuvintele: «Francmasoneria nu recunoaşte aiie

*

adevăruri decât cele întemeiate pe raţiune şi ştiinţă 
şi numai cu rezultatele acesteea din urmă com
bate ea superstiţia şi prejudecăţile, pe care-şi în
temeiază biserica autoritatea*.

Aceste câteva spicuiri de ici şi colea din 
scrierile masonice arată, că francmasoneria nu 
priveşte biserica cu acel larg spirit de toleranţă 
şi cu acea bunăvoinţă pe care-i place să se 
laude, că o are faţă de orice credinţă.

în faţa acestor dovezi, se pune întrebarea: 
Poate fi un creştin francmazon ?

Cartea de instrucţiune masonică răspunde:
m

«Da, pentrucă uniunea masonică are aşa de 
mare respect faţă de sfinţenia conyingerilor per
sonale, că-i pare nedelicat chiar numai să în: 
trebe de ele (totuş alte izvoare glăsuesc altfel!. 
Ea nu cere nici o mărturisire de credinţă sau 
de necredinţă (dar mai sus văzurăm ce crede i. 
în tot cazul, primind pe partizanul unei religiuri, 
ea presupune că acela e cineva care se află în 
căutarea adevărului, nu unul care-1 posedă, ci
neva care e în formaţiune, nu unul care e gata, 
cineva flămând (de adevăr), nu unul sătul, că^ 
francmasonul preţueşte mai mult căutarea decât 
aflareu adevărului, mai mult voinţa de a deveni 
mai bun decât sfinţenia însăş, într’un cuvânt: 
mai mult mijloacele decât scopul».

Francmasonii înşişi privesc dar pe creştinii ce 
bat la uşa lojilor lor ca pe nişte nemulţumiţi c j 
credinţa lor, ca pe o slugă ce a ieşit dela mi 
stăpân şi-şi caută altul. Cine se află în această 
stare sufletească şi-i convin condiţiunile în care 
e primit şi felul cum e privit de francmasoni,
se poate duce la ei.

I. MIHĂLCESCU.

6
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ASPECTE DELA CERCURILE PREOŢEŞTI

Anul 1923 a adus veşti bune pentru biserică. 

Seceta culturală în biserică pare că o să fie în

vinsă prin ploaea binefăcătoare a cercurilor cul

turale preoţeşti, pe lângă cele didactice.

Au început. Nu ne putem felicita de rezultate,

de izbândă. E mult de muncă. Ne simţim că

avem o sfântă datorie de îndeplinit, dar prea

am fost răzleţiţi şi tare s’a simţit nevoia unui

anumit sistem de activitate. Noi, preoţii, nu ştiu

cum se face, dar mărturisesc că nu avem spirit

de iniţiativă proprie, când e vorba de strângerea

rândurilor în vederea unui scop bine determinat:

Mântuirea sufletelor. Mă refer în special aci, la

noi. Aşteptăm totul de la alţii. Vijelia nu se 
poate opri, ţinând piept numai unul.

Cercurile preoţeşti pot fi cele mai fericite pri

lejuri de sfâtuire asupra vastului program de ne- 

tăgăduită însemnătate pentru popor.

Sătenii privesc cu încredere aceste feţe bise

riceşti şi chiar se îndeamnă între dânşii stăruitor, 

de a lua parte într’un număr cât mai mare. 

Două lucruri am observat că atrag mulţimea: 

Slujba în sobor şi Pomenirea «Eroilor*.

Mai întâi, e ştiut lucru că, fără jertfe, nu se 

poate face aproape nimic. îţi trebue suflet aprins 

în care veşnic să ardă focul sfânt pentru venirea 

împărăţiei ltii Dumnezeu. Şi eu susţin că, din 

moment ce ne lipseşte acest imbold sufletesc 

propriu şi indispensabil misiunei sacerdotale, nu 

mai putem sta de vorbă nici o clipă.
4

Aici, nu se încape lozinca: «Voiu face, ce voiu 

putea». Nu! Hotărât nu! Dimpotrivă, se cere o

voinţă oţelită ca şi a Ostaşului viteaz, ţinând cu 

încredere şi cu putere supraomenească Stin

dardul Patriei. El nu precupeţeşte o clipă pu- 
terea.

Acest entuziasm supra firesc, căruia i-am putea 

spune în limbajul bisericesc <Duh apostolic», îl 

transportă şi pe preot, când pleacă la un cerc 

fie preoţesc, fie didactic. El aşteaptă cu dorinţă 

vie ziua aceia şi tiu-şi închipue că ar fi vreo
*

piedecă ce i s’ar pune in cale. Acestea sunt

lucruri fără prea mare însemnătate. Şi pleacă îa 
războiu c.u raniţa plină de tot • ce-i trebue.

Lucrul să începe cu cântece, jocuri, recitări, 

conferinţe, felurite distracţii, şi lumea râde şi

face haz că-i place. Mai pe urmă se schimbă

scena. Se dau pe faţă păcate grele şi se reco-

mandă leacuri. Nu mai merge. Lumea şovăeşte.

Cutara se simte cu musca pe căciulă. Se ia de

vorbă cu vecinul. Nu le mai place. Ies din sală.

Altul la fel. Adevărul ustură. Dreptatea merge

cu capul spart. Ce-i de făcutf Rărbare, răbdare? 
Nu totul dintr’o dată.

Pentru ca ofensiva să fie asigurată, nu vom 

porni la drum nici puţini la număr şi nici la în

tâmplare, cu gând de «a ne mai lua unii cu alţii». 

Dar cât e de greu să culegi mărgăritarul din 

noroiul mlaşti^lor clocite! Unii îl zăresc deabea, 

alţii îl văd deabinelea, iar mulţi par hotărâţi, a

porni la luptă să afle nepreţuita piatră, pe care 
se zideşte adevărata Biserică.

Mijloacele aflate bune şi folositoare de unii, 

sunt criticate şi osândite de alţii.

In sfârşit, o frământare surdă în toate minţile, 

din care totuşi încep a se desluşi clar zorile 

unei noi şi sănătoase vieţi pentru. Biserica lui 

Hristos.

Ceea ce ar da o mai mare însufleţire, un 

deosebit fast, cercurilor preoţeşti şi ar asigura 

«turma cuvântătoare» în staul, împotriva lupilor 

ce vin să fure, să junghie şi să piardă, ar fi pre- 

. zenţa şefului suprem.

Şi fiindcă aceste cercuri au o menire foarte de 

seamă, ele fiind cel mai straşnic mijloc de co

municare vie între preoţi, cel mai binefăcător 

prilej de a duce o viaţă «mai în curent» cu tot 

ce se face în Biserică — prezenţa organelor su

perioare, cu întreg capitalul ştiinţific şi moral

etc., va îmboldi germenul abea încolţit, adăpându-1 
cu apa cea vie.

Atunci se vor înjgheba legături trainice su

fleteşti între preoţi şi încetul cu încetul, masa 

preoţească va fi puternică şi conştientă de ros

turile pe care Biserica vie e evident, trebue să 

le aibă în ridicarea acestui popor necăjit.

La glasul trâmbiţei, sigur, nu mulţi au să răs

pundă; vor găsi motive de lipsă, şi aceasta-i în 

paguba bisericii. Dar nu aşa. ..

Cu toţi să fim la o laltă cu «o gură .şi cu o 

inimă» şi să preamărim pe Bunul Dumnezeu, 

care ae-a ajutat să ajungem aceste zile de mân
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tuire. Astăzi toţi sunt porniţi a se regimenta în 

lupta pentru existenţă.

Noi voim altă mişcafe. Una care odată în

cepută, lesne n’o să se sfârşească. încă mai din 

vreme era de mare folos, netăgăduit cercu

rile preoţilor, dar tot bine e că au sosit şi 

acum.

De vreme îndelungată aşteptam să ni se dea 

ceva de gândit şi de făcut, ceva care să ne 

mişte din toropeala ce ne coprinsese, făcându-ne 

să nu ne mai recunoaştem unii cu alţii. Aici ne 

vom mai împrospăta din vechile şi aproape uitatele 

cunoştinţi de prin părăsitele şi nenorocoasele 

cărţi ce le-am învăţat odinioară. Vom începe a 

înţelege o viaţă nouă, o viaţă curată şi sfântă. 

Aspectul cercurilor va fi măreţ şi impunător.

Atâtea exemple din trecut ne deschid ochii 

şi parecă un văl de ceaţă încearcă iar a ni cu- 

prinde sufletul tot mai mult, orbindu-ne cu patimi, 

ce înjosesc făptura. omenească.

Vederi scurte, interes puţin, cugetări serioase 

au lipsit. Lupta împotriva credinţei s’a accentuat 

tot mai mult, iar noi deznădăjduiţi, în loc să ni 

strângem rândurile ne-am resemnat, şoptindu-ne 

ici colea în surdină: «Că doar n’oi îndrepta 

eu sau tu ţara cu umărul».

Despre toate ne-a plăcut să vorbim.

Am sfătuit şi cum trebue adusă lumea la calea 

adevărului, a luminei, dar a face operă construc

Aduc la cunoştinţa Preoţimii o datorie, care 

trebuie tradusă în fapt cu atâta dragoste şi fără 

întârziere, fiind o necesitate a vremii. In firea

noastră românească stă nepăsarea faţă de tre

cutul nostru bisericesc. Noi, preoţii, suntem în- 

, văluiţi de aceiaşi nepăsare ca şi cei neştiuitori 

în cele religioase. Nu putem admite ca un preot» 

cu o cultură de 8 ani într’o şcoală bisericească 

să nu aibă râvna de a înjgheba un muzeu re

ligios pe lângă biserica parohiei sale. Ce să cu

prindă acest muzeu ? In primul rând, aceiace cu

prinde biserica sa; căci podul şi dulapul bisericii 

sunt pline cu obiecte vechi, dar sunt neîngrijite 

şi pline de mucegaiul timpului şi în aceste puţine 

rânduri vreau să trezesc dragostea tuturor preoţilor 

de a înfiripa o colecţiune a tuturor obiectelor

tivă, e o himeră, o minune înaintea ochtior; şi

aşa am căzut orbiţi în întunerecu! neştiinţei.

Atât am fost de «mici la suflet» în cât, nu

mai vorbesc că mulţi nu sunt obişnuiţi a rosti

câteva cuvinte în biserică, ca să ţină loc de

predică, dar chiar când se întâlnesc 2-3, aproape

nici au se cinstesc cu măcar o frăţească salutare,

ci îşi întorc faţa în altă parte şi apoi stau tăcuţi.

A sosit vremea să vorbim faţă către faţă. Iată

dar la ce trebue -să tindă cercurile preoţeşti:

Unitatea şi coheziunea înlregei mase a Clerului 
din România Mare.

Iată vremea faptelor! >Ajunge zilei răutatea ei». 

Timpul desăvârşeşte toate. Şi sunt speranţe 

frumoase c.ă va desăvârşi şi acest drum nou croit 

prin cercurile preoţeşti şi la care păşesc cu în

credere conducătorii Bisericii. E lucru hotărât. 

«Vremile de azi sunt începutul unei alte ere». 

Voi credincioşi apostoli, plecaţi la luptă cu

«sabia duhului», căci «zilele rele sunt» şi câte 
ziua să lucrăm.

Orizonturi noi se zăresc. Acolo departe în

«sprinceana muntelui», se vede Acela care a zis:
V

«îndrăzniţi! Eu am biruit lumea». Urmaţi-L!

Zările unei noi zile pentru Biserică ni apar 
astfel în depărtare. '

Ţelul e mare, idealul sfânt, iar răsplata — 
Fericirea eternă.

M. M. IONESCU
Preot şi învăţător 

Costienii Mari, R.-Sărat

VREMII DE AZI

vechi, eşite din uzul bisericesc într’un singur loc, 

fie chiar şi într’o cutie, dar a tuturor acestor 

obiecte, ca: icoane, cruci, candele, potire, pro- 

coveţi, cărţi vechi, manuscrise, colimvitre, avere 

şi chiar veşminte preoţeşti, care nu se mai pot 

folosi şi despre cari adesea ni s’a spus, că se 

pot distruge prin ardere, iar cenuşa să se arunce 

pe o apă curgătoare.

Deci, Cucernici Preoţi, în orice obiect din bi

serică, e scris trecutul neamului şi noi suntem 

constrânşi de*conştiinţa noastră, ca păstori vred

nici, să îngrijim de aceste odoare sfinte, dăruite 

de străbunii noştri, cari azi trăesc prin noi, după 

cum şi noi vom trăi prin urmaşii noştri, mâine.

Vă poftesc, adunaţi aceste sfinte rămăşiţe ale 

trecutului, agăţaţi-le câte o însemnare cu vechimea
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lor, închideţi-le într’o lădiţă şi căutaţi spre aceste 

odoare, tot cu aceiaşi sfinţenie, ca şi pentru cele 

depe sfânta masă, ba chiar cu mai multă evlavie, 

căci sfinţenia lor e şi mai mare, fiindcă şi tre

cutul nostru e mai sfânt şi mai darnic.

Vreţi să lăsaţi o parte din evlavia sf. V. ge

neraţiilor de mâine, înjghebaţi o odăiţă din 

scânduri vechi, alături cu clopotniţa bisericii şi 

aranjaţi-le acolo, ca praful şi ploaia să nu le roază 

frumoasa aducere aminte pentru ceice le-au dăruit. 

Mă adresez Prea st. Episcop eparhiot, în sufletul 

căruia clocoteşte dorinţa de îndreptare şi ridicare 

a bisericii noastre, ca să rezerve o odae în st. 

Episcopie de Buzău şi să colectăm acolo obiectele

cele mai de preţ, căci altfel se înstrăinează şi
t

puţinele odoare, ce mai păstrăm.

Când cercetez cu zi întâiu casele parohiei, 

ochii mei caută pe pereţi icoane vechi şi mă 

străduesc ca să răscumpăr aceste obiecte, dând 

în schimb alte icoane iar acestea să formeze po

doaba muzeului bisericesc.

Să nu ne lăsăm a fi constrânsi, ci muzeul 

asupra căruia stăruesc, să ia fiinţă cu începutul 

anului bisericesc.

Ceice va face după acest îndemn, mare se va 

chema în biserica Mântuitorului Iisus.

Preotul, IOAN I. IONESCU

Com. Mărăcineni Jud. 'Buzău

NOTĂ. — Acesta e al doilea glas, publicat aci, după al Părin
telui Ursăcescu din Fălciu. Amândoi aû  dreptate. Preoţii să asculte 
acest îndemn frăţesc şi să facă aşa.

Arhim. SCRIBAK.
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Căzând întru totul de acord cu părerea lui 

Lechler, că locul comentat de el coprinde în

atent faţă de delictele ce li se pun în vină, şi 

să nu primească acuzaţiile împotriva lor decât

sine tot dreptul penal al boului Testament, to- prin mărturiile a doi sau trei martori, adică nu-

tuşi na dorim ca prin aceasta să exprimăm aceia, 

că înţelegem acest loc în sensul că exclude orice

mai când în adevăr este o bază serioasă de a
*

presupune câ în temelia învinuirei există delic-

alte complectări şi lămuriri ale aceluiaş Apostol tul (ci nu scornire şi ură); iar când nu este
nici o bază legală să îndepărteze de la presvi-

teruf învinuit greaua sarcină pentru el ca să

prezinte în faţa întregei biserici pe un presviter 
acuzat fără temei.

%

Aceasta însemnează că fiind «buni conducă-

Pavel, cari privesc judecata penală bisericească. 

Căci, dacă urmărim contextul, trebue să spunem, 

că aici este vorba despre judecata episcopului 

numai asupra presviterilor■) şi se exprimă acea 

ideie, că în deosebi presviterii, ca persoane în

vestite cu un anumit grad de putere şi de res

pect nedespărţit de ea precum şi de anume 

prerogative faţă de ceilalţi subalterni ai episco

pului, uşor cad sub învinuiri din cauza nemul

ţumirilor personale ale păstoriţilor lor, sau chiar 

ale lor, sau ale confraţilor mai puţin vrednici; 

atunci episcopul trebuie să fie cât se poate de

*) Se presupune de obicei, că spusele Apostolului despre pres- 
viteri se termină cu stihul al 19-lea, şi pentru aceasta prin cu
vântul „a celor ce greşesc“ ('CoDţ afxap'cdvovras), cu care se ter

mină stihul următor (al 20-lea), se înţeleg presviterii sau, cel 
puţin, nu numai ei singuri, ci toţi credincioşii, în general, cari 

au săvârşit crime mai mult sau mai puţin grele. Ca bază pentru 
o asemenea tâlcuire poate, în adevăr, sluji o oarecare deosebire 
(şi anume în raport gramatical) între stihurile 19 şi 20. In primul 
stih se întrebuinţează singularul: ftata TCpeapStspoD ttatYjYopiav, 

pe când în al doilea pluralul. Nouă însă ni se pare, că prin cu
vântul «a celor ce greşesc» trebuie să înţelegem pe presviteri 
şi numai atât: căci avem mai multe temeiuri pentru această tâl
cuire să avem în vedere nu numai cele 2 stihuri, 19 şi 20, ci pe
toate şase—de ia al 17-lea până la al ;i2-lea şi cuvântul «cei ce 
greşesc» îl luăm într'un înţeles opus expresiei «cari conduc bine».

*) Vezi nr. trecut.

tori», presviterii merită să aibă un special drept 

ia respect din partea celorlalţi, tot astfel şi pres

viterii neexacţi în datoriile lor, cari greşesc, nu 

trebue să-şi îngăduie a face vreun păcat, care 

să nu se pedepsească, care păcat nu se iartă 

. nici mireanului. Precum se cuvine respect deo

sebit unui presviter vrednic, care respect se 

bazează pe bunele lui calităţi, tot aşa şi trage

rea lui in judecată trebue să se întemeieze pe 

cercetarea amănunţită a persoanelor, care îl în- 

vinuesc de nevrednicie, şi mai ca seamă când 

greşala presviterului este aşa de mare, în cât îl 

ameninţă cu pierderea treptei sale. Pentru acestea 

o concluzie nemijlocită din acest text este a-

ceasta: oricare ar fi şi oricât de mare ar fi 
treapta presviterului, el nu îngăduie pe purtă
torul ei ca să scape de judecata publică, care-1 
va mustra pentru faptele lui.

Dar aici se ridică o întrebare: şi diaconii cad

4
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0

sub judecata episcopală, şi anume în' această mai* pentru faptul, că nu avea o însărcinare

formă, ei a căror instituţie a avut loc încă din ^presă pentru aceasta, măcar din partea fra-
■ w *

timpul secolului apostolic. Dar ceilalţi clerici ? ţilor, cari trebuiau să se împartă între sine. A-

Dar mirenii ? Un răspuns direct şi limpede nu postolul pentru cazuri de trebuinţă, pentru a

găsim la această întrebare. Pentru acest motiv 

este nevoie să ne adresam la celelalte epistole 

ale Apostolului Pavel, cari ne servesc ca un tel neînţelegeri să
_ _ >

de adăogare sau lămurire la aceasta pe care o cinstit şi înţelept şi, afară de aceasta, credincios.

înconjura răul, prescrie pentru deslegarea unor 

asemenea chestiuni dintre cei cari se găsesc în

aleagă ca judecător pe un om

sim mai-

iar dacă sunt aşa de legaţi de averea lor, in 

cât fără judecată nu pot să se împace în cele 

mai puţin importante chestiuni.

Textele aduse din învăţătura Apostolului Pa

vel au o importanţă mare în acea privinţă, fi-
J

Tit, nu odată se dau instrucţiuni privitoare la indcă prezintă intuitiv calităţile caracteristice ale

îndemnare, înţelepţire şi mustrarea tuturor pă- judecăţii bisericeşti şi în sfârşit afacerile cari sunt

cătoşilor (I. 9, 13. II. 15) fără deosebire de

analizăm.

In acelaş Apostol, în alte locuri, 

caţiuni precise privitoare ia întinderea judecăţei 

bisericeşti episcopale.

Aşa» de pildă, în epistola către alt episcop,

răpuse judecăţii bisericeşti.

a) Judecata bisericească trebue să fie pece-
I

tiuită cu un caracter de mustrare publică (în

funcţiunea ce îndeplineşte. Această mustrare se 

deosebeşte mult, atât de înţelepţirea şi îndem

narea, cât şi de mustrarea presviteralâ a celor faţa întregei biserici, şi în faţa autorităţii jude-

ce se împotrivesc: căci această mustrare o face cătoreşti stabilită de însuş Apostolul), de reaua

însuşi episcopul şi o tace fără miiă. (&7r6toa(oc), voinţă a celui învinuit, fie această mustrare, o

cu toată autoritatea, ca nimeni sâ nu-1 despre- mustrare lăuntrică, provocată de sfătuirea jude-

ţuiască: «xori IXe-̂ rs ţistâ xaayjc; licitaţtjs jnrj- 

Ssîc; aoo Tcsptcppovxtuo *■, adică tot public tre

cătorului, sau de mustrarea externă, îndreptată 

din partea învinuitorului şi a martorilor. Intre

bue sâ fie mustraţi şi toţi cei ce greşesc cum altele, judecată făcută de mijlocitori nu este alt-

se prescrie şi privitor la presviterii, cari păcă- ceva de cât o deslegare particulară, familiară a

tuesc. Cu alte cuvinte, pe cei cari nu se sttpun, unei neînţelegeri dintre două persoane, cari s’au

după o simplă sfâtuire şi mustrare, atunci sunt 

daţi judecăţei bisericeşti cu toate urmările ei.

certat reciproc, care dezlegare se face numai 

prin mijlocire, şi prin urmare, şi în pre-

Mai departe, în învăţătura Apostolului Pavel zenţa uneia sau mai multe persoane lăturalnice,

avem şi o legiferare precisă asupra unui altfel alese de ambele părţi în litigiu, cu înţelegerea

de afaceri judecătoreşti, şi altor ajutători pen

tru cercetarea şi hotărîrea lor. Aceste afaceri—
de ambele părţi, şi a căror toată activitatea a 

fost îndreptată numai spre faptul ca printr’o 

afaceri civile— cari apar între creştini, cari pot împăcare reciprocă să se poată înlătura#posibi-
prin cercetare lăturalnică fără patimă să se ter

mine cu împăcarea celor cari^s’au certat.
litatea procesului deschis formal.

b) Pentru judecata prin mijlocitor nu se cere

In epistola I-a către Corintehi (VI. 1—5) ce- nicio prerogativă de autoritate pentru persoana,

tim: cum îndrăsneşte cineva, la voi, având vreo chemată în calitate de judecător, precum nicio

neînţelegere cu altul, să se judece la -cei necu- pregătire pentru a face judecata. Simpla alegere

vio şi, iar nu la cei sfinţi ? Voi când aveţi neîn- a unui om cinstit, fără să se ţină seama de func-

ţelegeri în viaţă, puneţi ca judecători oameni> ţiunea ce ocupă’ el, alegere făcută de înşişi cei
eari nu au nicio însemnătate în biserică. Spre care judecă j acestea sunt singurele !OQl

ruşinea voastră, zic: oare nu-i nimenea între voi pentru persoana-judecător. între altele, judecata

înţelept, care să judece pe fraţii săi?» formală bisericească presupune neapărat şi o

Comparând aceste cuvinte ale Apostolului cu persoană specială, care să aibă autoritate precum

răspunsul arătat mai înainte al Mântuitorului şi drept special exclusiv, câre-i aparţine numai

la cererea fratelui privitoare la împărţirea moş- lui, pe lângă care se adaugă o împuternicire dată

tenirei, găsim între ele o-strânsă legătură şi o din partea autorităţii superioare bisericeşti. A;

prea apropiată asemănare. Iisus Hristos a refu- ceastă presoană trebue să fie învestită cu treapta

zat să îndeplinească sarcina de judecător nu- preoţeasă de episcop,—fără îndeplinirea acestei
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condiţiuni judecata bisericească nu poate avea dreptul de a chema la judecata publică persoane

loc. Cu alte cuvinte: autoritatea judecătorului supuse ei, pentru fapte săvârşite de ele, jude-

chemat ca mijlocitor este numai morală, care se cătorul trebuie să se arăte ca o persoană care

întemeiază în acţiunile sale numai pe legăturile acţionează după drept, ci nu după bunul plac

dintre cei cari se judecă pe autoritatea lui mo- sau după părerea personală, pe lăngă acestea el

rală, recunoscută de bunăvoie; autoritatea ju- trebue să aibă una şi aceeaşi atitudine în pro-

decătorului din urmă este Curat juridică, adică cedura sa, şi mai cu seamă condiţiunea aceasta

o autoritate, care-şi întemeiază acţiunile sale ju- se cere atunci când el dă hotărîrea judecăto-

decătoreşti pe dreptul dat ei de însuşi Dumne- rească sau sentinţa. Acelaş Apostol Pavel des-

zeu şi numai în puterea acestui drept care obligă leagă şi această chestiune. în epistola Il-a că-

pe cel vinovat, chiar şi contra voinţei lui, să se tre Timotei, enumărând diferite păcate, cari, —

cum le prevede cu mintea sa de prooroc sesupună dispoziţiunilor ei.

c) Faptele cari sunt supuse judecăţej cu mij- vor săvârşi în însăşi mijlocul acelora, cari au

locitor, nu au în esenţa lor nimic cu caracter toată putinţa să le acopere cu un chip de cu-

mijlocitor, sau cari să dea un îndestulător mo- vioşie, adică în sânul bisericei — el zice lui Ti-

tiv spre preţuirea stărei morale, atât a celui vi- -motei: «Tu să rămâi 0  lucrurile pe cari le-ai
*

novat, cât şi spre preţuirea influenţei vătămă

toare sau stricătoare asupra stărei morale a

învăţat şi le-ai cunoscut ca adevărate, căci ştii 

iu dela cine le-ai învăţat: din copilărie cunoşti

tuturor membrilor bisericei, şi pentru aceasta Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciune,

nu cere nicio. măsură corecţională precum nici care duce la mântuire, prin credinţă în lisus

pedepsitoare din partea judecătorului. Faptele Hristos. Toată Scriptura este insuflată de Dum-

care sjint supuse judecăţei formale bisericeşti, nezeu; ea este de folos ca să înveţe, să mustte, să

din potrivă, au pentru5 ea însemnătate, întâiu îndrepte, să dea înţelepciune în sfinţenia vieţei,

după latura ei lăuntrică : latura exterioară are . pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit

aici însemnătate numai pe atât pe cât ea des- şi destoinic pentru orice lucrare bună*. — Dacă

copere starea morală a delicventului, sau pe cât judecata bisericească asupra celor ce greşesc
*  .  . .  .  .  #  .  .  _  .  ______________  .  -

ea poate face un râu moral pentru toată bise- Apostolul a dat-o lui Timotei, ca un drept dum-

rica (scandai). Mai mult, pentru judecata formală nezeesc, împreună cu sfinţirea lui în treapta de

bisericească este necesară şi împotrivirea făpta- episcop ; ca o indicaţiune Apostolul în cazul de

şului într’o anumită direcţiune a activităţii lui faţă îi arată temelia dumnezească pentru face-

morale (a relei lui voinţe); căci din momentul rea judecăţei (spre mustrare), adică— Scriptura

ce conştiinţa lui s’a deşteptat ea însăşi l’a mus- de Dumnezeu insuflată (toată, adică Vechiul şi

trat şi l’a osândit, judecata publică devine de Noul Testament) şi afară de aceasta, multe din

cele ce i-a încredinţat Apostolul oral, ca unui 

ucenic, pe cari le-a pecetluit aici, deasemenea,

prisos (în unele cazuri), sau în orice caz îi 

schimbă caracterul. Această din urmă însuşire

a delictului bisericesc şi însemnătatea ei pen- cu autoritatea cîumnezeiască trebuitoare zice:

tru judecata bisericească serveşte odată cu a- < Tu să rămâi în lucrurile pe cari le-ai învăţat

ceasta şi ca o deosebire a ei caracteristică de şi le-ai cunoscut ca adevărate, căci ştii dela cine

delictul penal şi de procedura penală, care o 
naşte.

le-ai învăţat».

Astfel, având în vedere atât acestea, cât şi

Examinând deosebirea judecăţei prin mijlocitor cele spuse mai înainte, pentru deslegarea chesti-

de judecata în înţelesul strâns al cuvântului biseri- unei, privitoare Ia obiectele judecăţii bisericeşti,

cesc, şi având prin aceasta şi trăsătura ei de locurile din epistolele Apostolului Pavel, putem

bază, că autoritatea, care face judecata biseri- să dăm un singur răspuns general: după indi-

cească este învestită cu un caracter curat juridic. caţiunile Apostolului Pavel, trebuie să o căutăm

Pe această cale mergând, ne apropiem de între- nu în situaţiunea socială a persoanei, care a

barea foarte firească: de ce se conduce această 

autoritate judecătorească, când apreciază perso-

săvârşit o faptă sau alta, ci numai în însăşi fapta 

săvârşită. îndată ce o faptă rea a fost săvârşită

nalitatea morală şi greutatea delictului a celui şi a primit toate condiţiunele şi caracterul, nece-

ce l-a săvârşit ? Căci, ca persoană învestită cu sare pentru cercetare judecătorească, îndată acea
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persoană este chemată la răspundere, Orice situa- 

ţiune socială ar ocupa în biserică. Căci îndată 

ce a avut loc călcarea legii dumnezeeşti, îndată 

ce s’a săvârşit păcatul, crima sau delictul nu se 

pot schimba prin faptul, dacă a săvârşit-o un 

presviter sau vreun mirean.

Iată acele adăogiri şi lămuriri pe cari ni le dă 

însuşi Apostolul Pavel în acel loc din epistola 

sa pastorală, care este cunoscută în literatura 

canonică sub clasicul nume de epistolă, care 

cuprinde în sine tot codul penal al Noului Tes

tament. In ce anume înţeles trebue să luăm în

semnătatea aceasta, când aducem şi alte locuri 

din aceiaş Apostol Pavel, referitoare la codul 

penal bisericesc ? Trebuie să o luăm în acel în

ţeles, că el coprinde toate trăsăturile sau mai 

exact întregul caracter al acestui drept. Adică:

a) In biserică există o unică autoritate dum

nezeească, care se descopere, atât în chip po

zitiv — în comunicarea către credincioşi a drep

tului la participarea darurilor dumnezeeşti ; la

învăţătură şi luminarea graţiei,—'cât şi negativ— 
în lipsirea de acest drept.

b) Această autoritate în ambele ei forme este

o Împuternicire nu omenească, nu pământească, 

ci dumnezceascâ, dăruită bisericei în persoana 

episcopului ei, care se pogoară asupra lui, îm

preună cu graţia dumnezeească, odată cu sfin

ţirea lui în această treaptă. Pentru aceasta şi 

judecata bisericească, ca o manifestare înaltă a 

acestei autorităţi, este o instituţie dumnezeească

şi în aceiaş timp juridică, pentru că totul este 
întemeiat pe dreptul dumnezeesc.

c) Chestiunile cari sunt supuse acestei jude

căţi — păcatele — , cari au stricat adânc natura 

morală a omului, sau cari au adus vătămare 

(scandal) membrilor bisericei: pentru acest fapt 

al firei sale ele sunt supuse deopotrivă jude- 

căţei publice (mustrărei), de oricari membri ai 

bisericei ar fi fost săvârşite—presviter sau mirean.

d) Judecata bisericească, după însemnătatea 

sa exterioară, este unul din mijloacele încredin

ţate episcopului, mijloace necesare pentru edu

carea oamenilor celor noi în noua viaţă, adică

pentru realizarea problemei principale a bise
ricei.

Dacă comparăm acum aşezământul judecăţei 

bisericeşti stabilit de Apostolul Pavel pentru bi

serică în epistolele sale, cu aceia pe care a in

stituit-o Mântuitorul, atunci, fără îndoială, vom

*

vedea, că şi una şi alta, cu toată asemănarea 

generală a tipului lor, au şi particularităţi extrem 

de importante, privitoare la părţile lor de con

stituire şi formularea lor exterioară.

In învăţătura Mântuitorului, am văzut de fapt 

numai două elemente de bază, cari formează 

judecata : biserica, adică pe toţi credincioşii şi 

pe Apostoli; în învăţătura Apostolului Pavel în

tâlnim cu totul alt element, o nouă instituţie— 

a episcopatului—şi legiferarea limpede, că prin 

autoritatea sa în biserică el înlocueşte pe A- 

postol. Acolo am văzut că la judecata biseri

cească se mustră în general păcatul : aici vedem
‘V*

iarăşi un alrtermen nou, deosebit de «mustrare» 

şi anume termenul de «învinuire» (hula). Acolo 

cel vinovat apare sub un nume general de * fra

tele care a greşit*: aici se deosibeşte o denu

mire de alta: presviter şi fratele care greşeşte.

Acolo referinţa judecătorului faţă de biserică, 

în timpul procedurii, nu se exprimă clar, aici 

se prescrie în chip definit — *pe cei ce greşesc 

înaintea tuturor mustră-i, cu toată puterea, fără 

milă*. Cu un cuvânt, acolo se descopere întru 

totul generalitatea, simplitatea în zugrăvirea în

săşi pârţei formale a obiectului, evident, potri

vită cu treapta înţelegerei simplului Apostol- 

pescar, care nu putea pricepe multe încă din 

cele ce i se oferea, care avuseseră loc şi la 

care avea să participe când se vor săvârşi (Ioan 

XVI, 12) ; aici totul este exprimat mult mai

exact, mai determinat prin mijlocul termenilor 

convenţionali sau artificiali (învinuire, presviter, 

se va preda satanei spre distrugerea cărnii, 

etc.).

Dar aceste planuri tratate de mai înainte de 

Apostolul Pavel, cu toată determinarea lor, to

tuşi sunt foarte scurte şi aceasta ne sileşte că, 

fără să voim, să ne punem încă o întrebare
*

nouă: nu a păstrat oare tradiţia bisericei şi alte 

legiferări, privitoare la judecata bisericească şi 

în general la întreaga aşezare bisericească ex

terioară, necesare pentru lămurirea a foarte

multe din cele ce găsim în Sf. Scriptură, şi 
afară de aceasta, tradiţia unor astfel de legife
rări, cari au ieşit din buzele însăşi Apostolilor ?

Deja numai singurul fapt că, afară de Apos

tolul Pavel, niciunul din ceilalţi Apostoli, în 

scrierile lor, nu au lăsat nicio prescripţie, pri

vitoare la aşezarea din afară a bisericei, ne si

leşte să presupunem, că aceşti clăditori ai Im-
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părăţiei lui Dumnezeu au socotit ca trebuitor 

să transmită în scris numai învăţătura de cre

dinţă şi .de morală creştină, care în adevăr era 

foarte periculos ca să se încredinţeze minţei şi 

memoriei unui om slab, care uşor ar fi putut 

să-i mutileze curăţenia şi unitatea, — între al

tele — reguleJe privitoare la aşezarea externă a 

bisericei şi disciplinei au fost transmise oral. 

Căci acestea din urmă, ne având, dintr’o parte, 

un caracter teoretic şi abstract, ca cele dintâi, 

din altă parte, se aplicau la însăşi viaţa şi rea

litatea continuă, uşor şi repede au putut să 

primească însemnătatea unui obicei, şi astfel să- 

şi păstreze pentru totdeauna puterea lor şi ca

racterul lor de bază. Privitor la regulele şi 

ordinea procedurei trebuie să spunem aceasta 

cu atât mai mult. Căci, judecând după acea im

portanţă a judecăţei bisericeşti, care este ară

tată în biserică de însuşi Iisus Hristos şi pe 

care i-o însuseşte Apostolul Pavel în epistolele 

sale pastorale, se poate presupune, că încă în 

timpul Apostolilor, această judecată a avut o 

aplicare largă în bisericile pe cari le înfiinţaseră 

şi prin însuşi acest fapt chema pe credincioşii

lor la stabilirea şi conducerea practică spre să
vârşirea ei.

Mai departe, nu este supus niciunei îndoeli, 

că multe din rânduielile liturgice externe şi din 

formele lor, în cari sunt îmbrăcate tainele bise

riceşti, şi-au primit începutul lor nemijlocit dela 

înşişi Apostolii: aceasta este credinţa întregei 

biserici ecumenice. Această credinţă este atri

buită în privinţa acestor reguli şi indicaţiuni nu 

nu numai unui Apostol anume, cum de pildă 

Apostolului Pavel, deşi el are întâetate înaintea 

tuturor celorlalţi Apostoli, care de fapt este in- 

stituitorul disciplinei bisericeşti, ci se atribuie 

egal tuturor Apostolilor. In particular, tradiţia 

atribuie, de pildă, Apostolului Iacob prima rân- 

duială de liturghie, care multă vreme s’a între

buinţat continuu, şi în acelaş timp îl numeşte 

primul episcop al bisericei din Ierusalim. Nu 

putem crede, că acest Apostol-episcop nu a 

lăsat urmaşilor săi nici o poruncă privitoare la

conducerea bisericească, şi prin urmare, şi la 
judecata bisericească.

In sfârşit, însăşi determinarea, limpezirea şi 

în acelaş timp scurtimea, care merge până la 

fragmentarea prescripţiilor însuşi Apostolului Pa

vel ne sileşte In chip obligatoriu să presupunem

şi alte prescripţiuni, privitoare la.#judecata bise

ricească, cari au fost transmise şi pentru prima 

dată stabilite sau de însuşi Apostolul Pavel, 

pentru primii episcopi, sau înlăturate cu totul 

ca deja cunoscute de ei dela alţi Apostoli. In 

ceeace priveşte judecata asupra clericilor, pres

cripţiile acestea sunt păstrate cu toate amănun

ţimile necesare, mai cu seamă în ceeace priveşte 

procedura. Fiindcă în Sfânta Scriptură, luată în 

întregul ei, nu găsim indicaţiunile trebuincioase, 

privitoare la principiile: de care trebuie să se 

conducă judecătorul la aprecierea delictelor îm

potriva funcţiunei ce o ocupă cel învinuit. Ce 

se înţelege sub numele «presviteri, cari bine se 

sârguesc» şi în ce pot fi incorigibili presviterii 

în legătură cu slujbele lor ? In fine, în epistolele 

Apostolului Pavel nu există nici o legiferare

privitoare la judecata asupra episcopului, şi a- 

ceasta, fără îndoială, este una din chestiunile 

de bază nu numai a procedurei judecăţei bise

riceşti, ci şi a întregei conduceri bişericeşti, 

hotărîrea dată după bunul plac a aceluia, care 

uşor poate duce la denaturarea întregului spirit 

al bisericei apostolice, etc., etc.

Tradiţia, în adevăr, a păstrat nişte legiferări 

cunoscute sub numele de «Pravilele Sfinţilor 

Apostoli», în origina apostolică a crezut şi crede 

toată biserica ecumenică, întărind autoritatea lor 

apostolică prin legiferarea sa ecumenică.

Judecata bisericească după piavilele acestea 

se înfăţişează astfel :

In structura sa exterioară, judecata biseri

cească prezintă două forme, cari se deosibesc

între sine, atât prin organele, care o fac, cât 
şi prin hotarele competenţei.

Prima este judecata unui episcop în dieceza 

încredinţată lui (irapoixia); a doua este judecata 

soborului, care constă din mai mulţi episcopi, 

care judecată îşi întinde autoritatea asupra câ

torva sau asupra tuturor eparhiilor, ne excluzând 
şi pe a episcopilor lor.

a) întinderea autorităţei judecăţei bisericeşti, 

care se face de către un episcop, se mărgineşte 

numai în hotarele diecezei încredinţate lui şi în 

aceste hotare puterea judecătorească a episco- 

se întinde asupra tuturor clericilor şi mirenilor 

cu dreptul de a pedepsi: pe cei dintâi — cu o 

temporală îndepărtare dela slujbă şi cu o 

destituire definitivă din treapta în care se află; 

pe cei dealdoilea cu excomunicarea din bise-
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rică. In baza acestei situaţiuni, noi ne întemeiem 

pe de o parte pe acele pravile prin cari epis- 

copilor li se interzice cu desăvârşire să-şi pă

răsească eparhiile lor şi <să treacă într alta* 

(pravila 14-a), precum nici să primească clerici 

din altă eparhie fără o scrisoare de recoman

dare din partea episcopului locului de unde vine 

(pravila 12, 33); pe de alta, pe acelea în cari 

se vorbeşte clar: «dacă vreun presviter sau dia

con va fi excomunicat de episcopul lor, nu se 

cuvine ca să fie în comunicare cu ei* (pravila

32); sau unde se vorbeşte, că presviterul, care, 

călcând oprirea episcopului, *dacă va face o 

adunate deosebită, va fi smulgător de autoritate» 

(pravila 31). Concluzia de bază va fi aceia, că 

judecata episcopului eparhiot în păstoria încre

dinţată lui trebuie să fie obligatorie pentru toţi 

supuşii lui — clerici şi mireni, cari pentru aceasta 

nu au dreptul, ocoîindu-i judecata lui, să-şi caute 

judecată în alt loc, adică în altă dieceză, sau în 

aceiaş dieceză, dar la altul decât la episcopul 

său. Acest lucru este în legătură cu pravila  ̂

care glăsueşte: «presviterii fi diaconii fără voia 

episcopului să nu săvârşească nimic : căci lui îi 

sunt încredinţaţi oamenii Domnului şi el va da 

răspuns deşpte sufletele ior> (pravila 39) ; afară 

de această pravilă, mai este încă o alta «fiecare

episcop să lucreze numai în ceeace priveşte epar
hia sa* (pravila 34).

b) In eparhia sa, episcopul face judecată, ho

tărăşte şi pronunţă sentinţe în numele persoa

nei sale şi sub răspunderea sa proprie ; căci 

pretutindenea întâlnim expresiunile : cine va fi. 

excomunicat de episcopul său* ; «.presviterii şi 

ceilalţi din cler, citim în pravila 31 a — să fie 

excomunicaţi; iar mirenii să fie excomunicaţi de 

comunitatea bisericească, iar aceasta să fie după

prima, a doua şi a treia sfătuire făcută de e- 
piscop >.

c) Chestiunile supuse acestei judecăţi a epis

copului eparhial, după pravilele apostolice, sunt 

numeroase; ei îi sunt supuşi toţi clericii şi mi

renii pentru toate delictele şi crimele lor. Presu

punând ca regulă generală, că destituirea din 

treapta bisericească se face de episcop nu alt* 

fel de cât după judecata publică, noi trebuie 

să atribuim toate delictele şi crimele, cari atrag 

după ele asemenea pedepse acestui număr de 

chestiuni, cari trebuie să fie judecate de către 

episcopul eparhial. In enumărarea care ur

mează mai jos de chestiuni, cari sunt supuse, 

după pravilele apostolice, judecăţei bisericeşti, 

în general, uşor se pot observa chestiuni, cari 

sunt supuse de fapt judecăţei eparhiale.

I. Crimele împotriva credinţei

a) 1. Lăpădarea de numele lui Hristos.

2. Lăpădarea de numele de slujitor al bise

ricei.

b) Comunitatea cu necredincioşii :

1. Rugăciunea în sinagogă* evreiască sau în 

biserica eretică (can. 60, prav. 65).

2. Aducerea de undelemn sau arderea de lu

mânări în sinagoga iudaică sau în capiştea pă

gână în vremea slujbei, care se săvârşeşte acolo 

(prav. 71).

3. Participarea la sărbătorile necredincioşilor, 

primirea de daruri dela sărbătorile lor ca de 

pildă azime şi observarea posturilor lor (prav. 70).

4. Rugăciunea cu ereticii (prav. 45).

c) Sacrilegiul:

1. Furtul de ceară şi undelemn din biserică 

(prav. 73).

2. întrebuinţarea pentru nevoile proprii de 

vase şi vestminte sfinţite bisericeşti (prav. 73).

II. Crime proprii bisericeşti

A. Crime împotriva slujbei

a) Săvârşirea tainei botezului neexact:

1. Repetirea botezului asupra celui deja bo

tezat după hotărîrea bisericei ortodoxe (prav. 47).

2. Primirea de către feţele duhovniceşti a ce

lor botezaţi de eretici — fără săvârşirea bote

zului asupra lor (prav. 46).

b) Neexacta săvârşire a chipului botezului:

1. Botezarea în cei fără început, sau cei trei 

fii, sau în cei trei mângâetori (prav. 49).

2. Săvârşirea cufundărei în apă greşit, adică 

numai odată — întru moartea Domnului, — ci 

nu de trei ori (prav. 50).

c) Săvârşirea tainei împărtâşirei greşit :

1. Aducerea şi primirea din partea celor ne

credincioşi sau credincioşi în altar pentru să

vârşirea euharistiei — afară de vin: băutură pre

gătită nu din struguri, sau miere, lapte, paseri 

şi alte vieţuitoare (prav. 3 şi 46).

d) Săvârşirea hirotoniei a doua oară atrage 

după sine lipsirea de treapta bisericească atât
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a celui hirotonit a doua oară, cât şi a celui care 

l-a hirotonit a doua oară (prav. 68).

e) Sărbătorirea Paştelui odată cu Iudeii, adică 

înaintea echinopţiului de primăvară (prav. 7).

/) Citirea de cărţi falşe ale necredincioşilor

în timpul slujbei dumnezeeşti (prav. 60).

g) Neglijenţă în îndeplinirea îndatoririlor sluj

bei :

1. Refuzul de a îndeplini îndatoririle slujbei 

în eparhia în care este numit vreun episcop sau 

la biserica unde este fixat preotul de curând

numit (prav. 36).

2. Neglijenţa în îndeplinirea îndatoririlor în 

legătură cu învăţătura păstoriţilor ce trebuie să 

se dea de către presviter sau episcop (prav. 58).

3. Refuzul de a primi pe cel greşit la măr

turisire (prav. 52).

B. Crimele împotriva disciplinei bisericeşti

a) Excesul de putere şi nesupunerea autori- 

tăţei:

1. Părăsirea fără îngăduire de către cel ex

comunicat a episcopului său şi petrecerea în 

eparhia altuia (prav. 12 şi 13).

2. Primirea clericilor opriţi dela slujbă de un 

alt episcop, care ştia despre această interzicere 

a lui, şi nu le-a socotit ca vină această oprire 

(prav. 16).

3. Mutarea după bunul plac a unui episcop 

dintr’o eparhie în alta fără o pricină binecuvân

tată şi iâră hotărîrea acestui iucru a soborului 

episcopilor (prav. 14).

— Acelaş lucru şi din partea clericului (prav.

15).

4. Săvârşirea hirotoniei de către episcop după 

bunul plac în locuri, cari nu aparţin eparhiei 

(lui prav. 35).

5. Săvârşirea sfintei liturghii într’o biserică 

aranjată fără îngăduire prealabilă din partea e- 

piscopului, revolta şi despărţirea de el cu o mul

ţime de revoltaţi (prav. 31).

£>) Săvârşirea slujbei dumnezeeşti de către e- 

piscopul sau presviterul lipsiţi de dărui preoţiei 

(prav. 28).

c) Primirea şi comunicarea slujbei preoţeşti 

In chip nelegal:
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1. Pentru bani (prav. 29).

2. Prin mijlocirea stăpânitorilor lumeşti (prav.

30).

3. Transmiterea episcopatului altuia, pentru 

prietenie sau pentru rudenie, ca şi cum s’ar 

schimba biserica lui Dumnezeu în moştenire 

(prav. 76).

d) Abuzurile în folosirea averilor bisericeşti:

1. însuşirea de către episcop a averilor bi

sericeşti în folosul rudelor sale, cari nu au o

absolută nevoie (prav. 39).

2. Refuzul de a ajuta pe clericul care are în 

adevăr nevoie (prav. 59).
• <

C. Delictele împotriva disciplinei bisericeşti
*

1. Refuzul clericului de a se împărtăşi cu sfin

tele Taine fără arătarea pricinei binecuvântate 

(prav. 8).

2) Ieşirea din biserică înainte de terminarea 

liturghiei (prav. 9).

3. Comunicarea prin rugăciunea din casă cu 

cel excomunicat dela comunitatea bisericească 

(prav. 10).

Comunicarea clericului cu cel scos din cler 

(prav. 11).

4. Neobservarea postului mare precum şi în 

Miercurea şi Vinerea patimilor (prav. 69).

5. Observarea postului în Sâmbăta şi ziua 

Domnului (prav. 64).

6. Inbuibarea cu carne şi cu vin (prav. 51 

şi 53).

7. întrebuinţarea ca mâncare carne de fiară, 

carne de vită moartă, sau sânge de animal

(prav. 63).

D. Ocupaţia persoanelor duhovniceşti 
cu lucruri lumeşti

j

1. Amestecul în afaceri lumeşti în deobşte 

(prav 6).

2. Amestecul în conducerea poporului (prav.) 

81).

3. Luarea pe garanţie a altuia (prav. 20) pen

tru pricini în legătură cu iubirea de bani.

4. Ocupaţia cu chestiuni ostăşeşti (prav. 83).

ŞT. BERECHET.
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APROPIEREA BISERICILOR1)

Alianţa pentru înfrăţirea popoarelor prin acţiunea 
Bisericilor şi-a avut adunarea el cea mal vie anul 

trecut în Copenhaga, între 6 şl 10 August anul trecut. 

Ea înseamnă cu atât mai mult o apropiere între Bi

serici, cu cât au stat la muncă comună şi la tratative 

oameni din tabere mânate de multe amărăciuni una 

împotriva alteia. In adevăr, erau acolo protestanţii 

franceji şi cei germani şi avea să se discute ches

tiunea dezarmării, chestiunea în care năzuinţele unora şi 

altora nu se puteau potrivi. Cu toate acestea, cu toate 

deosebirile în vederi şi care nu s’au putut înlătura 

deplin, duhul lui Hristos a întreţinut starea frăţiei şf 

a făcut să rămâie în picioare aşezământul care încă

de acum înainte are a lucra pe viitor, pentru a face 

mai rodnică munca împreună a Bisericilor.

La deschiderea congresului, au vorbit, rând pe rând, 

episcopul anglican din Oxford; Dr. John Mott, per

soană din fruntea mişcării creştineşti în America» 

Wilfred Monod, din fruntea protestantismului francez ; 

episcopul greco-ortodox din Atena, pe care le Chris- 
tianisme social (Noembre 1922) din care luăm aceste 

date, nu-1 spune cine e; apoi învăţatul arhiepiscop 

Nat an Sdderblom din Upsala, Suedia şi mulţi alţii. 

Adrese cu urări de izbândă au fost primite dela Pa

triarhul din Constantinopol, dela Arhiepiscopul de 

Canterbury, dela ministrul de externe al Statelor- 

Unite, etc.

Arătând chemarea Bisericilor spre munca comună 

pentru îndreptarea omenirii, profesorul Wilfred Monod 
a spus cuvinte care merită cunoscute. El a spus că 

trei prăbuşiri stăpânesc istoria omenirii: căderea o-
S

ului prin Adam, căderea lui Israil în clipa răstig

nirii şi căderea creştinătăţii în 1914. Este aceasta că

derea lui Dumnezeu sau a lui Hristos? Nu. Dar este 

într’o mare măsură neizbânda Bisericii. Să ne umilim, 

a spus el. Acesta e începutul oricărei însufleţiri noi. 

Trebuie să dăm un suflet Ligii Naţiunilor. In loc de 

discuţiuni, să dăm un strigăt de alarmă, asemenea 

celui al lui Hristos pe Golgota, un S. O. S2), pe care 

lnmea să fie nevoită să-l asculte pretutindenea. «Ar 

trebui ca această conferentă să fie o dată în istorie, 

şi Bisericile cu reprezentanţii lor să facă ce a făcut 

onahul Telemac odinioară, de a se arunca între 

gladiatori. Trebuie o deşteptare, o revoltă necesară a 

Bisericilor, pentrucă, precum Samson odinioară, să 

răstoarne coloanele militarismului european şi uni

versal.... Biserica trebuie să fie acea care apără cauza

dreptului, a dreptăţii şi a adevărului....Dacă Biserica

nu mântuie lumea, aceasta o va osândi şi lumea se 

▼a îneca în apa botezului. Dar noi avem încredinţarea

*

*) Vezi Nr. pe’ Iunie şi* Iulie 1923.
*) S. O. S e semnalul de ajutor pe mare prin telegrafia 
şi înseamnă: Scapă sufletele noastre (Save our Scul*).

că demonul militarismului va fl biruit, că omenirea va 

fi liberata şi că vom vedea pe îndrăcit ajungând om 

aşezat, îmbrăcat şi cuminte».

Dar ce înseamnă aceste cuvinte?

Înseamnă arătarea simţului de răspundere al Bise

ricilor şi datoria care apasă asupra lor de a vedea 

punctul critic la care a ajuns omenirea şi a se sili 

să-şi împreuneze puterile pentru îndreptare. îndrep

tarea însă nu se poate face fără ca Bisericile să lu
creze la un loc.

Iată, deci, cum, dându-şl seamă de această tre

buinţă, Bisericile au ajuns la hotarul acesta şi s’au 

apropiat pentru a se privi ca surori de lucru, a tă

mădui ranele care sângerează şi care, fără munca lor,

se pot deschide din nou. Ş vedea că acestea
nu sunt glasuri de oameni care-şi fac iluziuni prea

mari despre chemarea şi puterea lor. Da, Ţara

Românească, unde Biserica de mult s’a desobişnuit de

a-şi privi măreţia chemării sale sociale şi a o pune 

în lucru, mărginindu-se mai mult la chemarea de să- 

vârşitoare a cultului şi consfinţire cu binecuvântarea 

de sus a actelor altuia, — vom vedea cum oameni, 

care nu sunt dintre slujitorii Bisericii, vin şi mărturisesc 

că numai Bisericile mai pot aduce îndreptare împotriva 

oştilor iadului, dezlănţuite peste ţarinile pământului, 

şi cer ca ele să lucreze efectiv, pentru a aduce tă

măduirea grabnic trebuincioasă1). La noi, Biserica pri

veşte cu sfiiciune probleme care sunt ale ei. Dar iată 

că au ajuns-o vremurile când este chemată să-şi vadă 

tot largul sarcinilor care o apasă şi care o cheamă 

la lucru. Din cuvintele lui Wilfred Monod, se vede 

că imputări îşi aduc chiar cei slujiţi de împrejurări 

a avea o lucrare socială mai vie. Prin urmare silinţele 

trebuiesc crescute pretutindenea. De aici trebuinţa 

împreunării lor, pentrucă cei mai mul{i sunt mai tari 

ca cei mai putini şi apoi este un prestigiu covârşitor 

de a vedea valul unei acţiuni vânjoase a tuturor Bi

sericilor de pretutindenea.

Astfel se vede cum pricini foarte puternice au dus 

la întâlnirea actuală a Bisericilor pentru a le face să 

lucreze în comun şi a pregăti un viitor mai fericit 

acestei omeniri necăjite. De aceia ea priveşte cu sim

patie cătte Liga Naţiunilor, pe care o socoteşte ca 

un organ care trebuie să dezlege multe greutăţi

fără

‘) Iată că spirite cugetate, din ce in ce mai numeroase, şi care 
uneori sunt lipsite de orice credinţă religioasă, încep a spune: 
nu e decât o singură putere în stare de a ridica ruinele şi a 
restaura civiiizaţiunea: e puterea evangheliei, şi ei cheamă în 
ajutor puterile spirituale.....

In mijlocul tuturor prăbuşirilor pe care le-a pricinuit războiul, 
nu e decât o singură putere morală rămasă în picioare şi care 
a crescut, în timp ce celelalte se prăbuşeau: e duhul lui Hristos. 
El singur ne poate da pacea. Acest adevăr îl proclamă înşişi 
necredincioşii. — J.J6z^quel, le Christianisme social, Paris, Noembre
1922, d. 858-589.
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viitoare. Dar îşi zice că această Ligă este numai cadrul

politic, care prin el singur niciodată nu poate fi destul

de tare, câtă vreme nu se plăzmuieşte şi temelia su

fletească prin care oamenii s’o ajute. Această temelie 

sufletească este chemarea Bisericilo'r a o zămisli şi a 

da astfel un suflet Ligii Naţiunilor, expresiune în

trebuinţată în această adunare a Alianţei Bisericilor.

Arhiepiscopul luteran din Upsala a citit un memoriu 

străbătut de tot freamătul datoriei creştineşti faţă de 

greutatea şi răspunderea clipei de faţă în care a spus 

că «singura realitate trainică ce există astăzi pe lume 

este puterea de comuniune pe care o dă rugăciunea. 

Puterea noastră atârnă numai de comuniunea cu Dum

nezeu şi cu Hristos. Noi nu trebuie să strămutăm 

centrul de greutate al chemării noastre spirituale. 

Sarcina noastră, în calitate de membri ai Bisericii lui 

Hristos, stă în zămislirea unei societăţi de oameni, 

strânşi sub porunca absolută a autorităţii lui Dum

nezeu, plăzmuind astfel sâmburele unei adevărate so

cietăţi omeneşti şi arătând lumii că singurul leac 

pentru nenorocirea noastră este solidaritatea dragostei 

rescumpărate de Hristos şi supusă stăpânirii lui 

Dumnezeu».

In urma acestui memoriu, adunarea a votat rezo- 

luţiunea următoare:

Adânc mişcată de nenorocirea şi grozăvia vremii noastre, 

Biserica lui Hristos, în toţi membrii şi în toate ramurile 

ei, trebuie ou întristare să ceară arzător dela Dumnezeu 

iertarea şi puterea de a ierta şl, într’o credincioşie către 

Domnul Păcii, să întărească unitatea spirituală care şi este 

în fiinţă şi s’o facă efectivă, pentrucă bunăvoinţa şi încre

derea unul către altul să domnească între popoare,

In  1909, la Oud-Wassenaer, acest Comitet îşi rostea 

simpatia sa adâncă pentru planul de a aduna o conferenţă 

a feluritelor comuniuni creştine pentru a chibzui sarcinile 

practice şi grabnice care se ofereau atunci bisericii şi po

sibilităţile cooperării în mărturisire şi pentru acţiune şi 

încredinţarea sa că o asemenea conferenţă, dacă ar putea 

fi adusă în fiinţă, a fi pentru omenire o binecuvântare ne. 

preţuită.

Luând cunoştinţă cu bucurie de pregătirile pentru con

ferinţa universala a aşezământului Life and Work, A li

anţa universală soooteşte că cooperarea din toată inima a 

comunităţilor creştiue, caşi acea a creştinilor în parte 

pentru împăcare şi pentru viitorul civilizaţiunii noastre în

tunecate, e o datorie grabnică, impusă de Dumnezeu. Creş

tinătatea noastră împărţită are trebuinţă de un suflet comun 

şi de un organism comun pentru a lucra.

Această cooperare s'a arătat deocamdată în pre

cizarea chestiunilor în care Bisericile trebuie să se 

înţeleagă pentru a aduce dezlegări. O chestiune care 

turbură buna înţelegere în mijlocul societăţii este a ra

porturilor dintre muncă şi capital în viata industrială. 

De aceia Dr. Atkinson a trimes feluritelor comitete 

naţionale ale Alianţei Bisericilor o listă cu întrebări 

privitoare la raporturile dintre Biserică şi muncă şi

urmărind mai cu seamă studiul chestiunilor următoare :

1. idealurile vieţii industriale şi sociale, aşa cum se 

arată ele din învăţătura lui Hristos: 2. condiţiunile 

actuale în fiecare naţiune, privite în lumina acestor 

idealuri; 3. silinţele cheltuite pentru a lecui condiţiu

nile rele; 4. Bisericile şi chemarea lor în acest do

meniu.

17 comitete au răspuns. Dr. Atkinson scrie des

pre ele:

încheierea care se desprinde din toate aoeste răspunsuri 

este că viaţa economică şi socială a poporului priveşte 

creştinismul într’un cbip viu, şi că împărăţia lui Dumnezeu 

se întemeiază pe buna rânduială socială, că această Im* 

păraţie niciodată nu poate fi îndeplinită, dacă nu se des* 

fiinţează nedreptăţile din vremea de faţă, sub care sufere 

o atât de mare parte a lumii, şi dacă nu se dau fiecărui 

individ mijloacele de a se bucura de o mai mare siguranţă 

economică şi de un mai mare privilegiu social.

Conferenţa şi-a arătat tot interesul pentru aceste 

chestiuni şi răspunsuri şi a votat următoarea în

cheiere:

1. Comitetele să continuie studiul acestei chestiuni şi 

să se păstreze un loc pentru luarea în cercetare a acestui 

subiect, la viitoarea adunare a Comitetului internaţional.

2 Să se întrebuinţeze toate silinţele cu putinţă, pentrucă 

Comitetele naţionale să poată intra în legături ou condu

cătorii muncii şi cu programa lor.

3. Să se puie la cale un schimb de vizite şi de vederi,

cât mai des cu putinţă, între organizările naţionale şi in

ternaţionale ale muncii cu Bisericile reprezentate în Co

mitetele naţionale.

Un comitet al Alianţei, însărcinat să se ocupe ou ches

tiuni mărunte, a adus propunerea ca istoria să fie învăţată 

în şcoale nu pentru a aţâţa ura împotriva altor popoare, 

ci pentru a zămisli o judecată sănătoasă despre ceiace 

fiecare naţiune a adus civilizaţiunii, despre contribuţiunea 

fiecărei rase la binele comun1). Ea a mai spus că studenţii, 

ca viitoare căpetenii ale lumii, să fie puşi în starea prin 

care să-şi poată dobândi o vedere limpede despre starea 

internaţională ̂ a lucrurilor. Nimenea nu trăieşte pentru sine. 

Pentru o naţiune, oaşi pentru un individ, izolarea înseamnă

’) Printre uneltele de aţâţare internaţională, puţine sânt atât 
de active şi atât de viclene ca manualele şcolare de istorie. E 
firesc şi legitim ca aceste cărţi să fie întocmite într’un spirit 
patriotic priincios ţării care le întrebuinţează. Dar patriotismul nu 
cere cu necesitate ura, nici ponegrirea străinului, după cum, de 
asemenea, ea nu implică ridicarea în slăvi numai a gloriei militare. 
Toate aceste manuale însă, in toate ţările (afară de rari excepţiuni), 
sunt întocmite aşa ca să sugestioneze pe copil şi să-l încredinţeze 
că ţara din care are fericirea de a face parte este mare, nobilă, 
cinstită, curată la inimă, pătrunsă de cel mai măreţ duh de 
dreptate, pe când celelalte naţiuni n’au decât cusururi şi urâ
ţenii şi că nu sunt capabile decât de invidie şi ură. Preamărirea 
războiului umple aproape toate paginile acestor manuale. Istoria 
bătăliilor ţine de trei ori mai mult loc în ele, decât o istorie a pro
greselor civilizaţiunii, şi patria proprie se restaţă în aceste po
vestiri într’o atât de largă măsură, că celelalte ţări ale pămân
tului sunt scăzute la starea de figurante fără însemnătate şi de 
caree de prisos să te mai sfieşti. — J.J6z6quel în U Christiantsm* 
socîal> Paris, Noembre 1922, d. 856.
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moartea. Prietenia internaţională este de neînlătnrat pentru 

fericirea şi înilorirea fiecărei naţiuni.

Alianţa s’a simţit solidară şi în ce priveşte sufe

rinţa creştin lor din Asia Mică. Pentru aceasta, ea â 

trimes Societăţii Naţiunilor următoarea hotărîre:

Alianţa universală roagă ferbinte Societatea Naţiunilor 

de a lua îndată în mână chestiunea Armenilor şi, de ase* 

menea, acea a Grecilor în Asia Mică, pentru a-i scăpa de 

apăsare şi de stârpirea până la unul din partea Turcilor. 

Noi rugăm Societatea Naţiunilor să inspire puterilor creştine 

ideia de a numi un comisariat internaţional în scopul 

acesta. Stăruim pe lângă toate organizările în legătură ou 

Alianţa Universală, ca ele să-şi întrebuinţeze toată influenţa 

lor asupra guvernelor respective, pentrucă şi ele să se in

tereseze de această chestiune şi pentrucă popoarele creştine» 

scăpate de sub jugul turcesc, să nu mai poată cădea iar 

sub stăpânirea turcească.

Alianţa se gândea la această primejdie care poate 

veni şi care a şi venit. Azi şi Armenii şi Grecii zac

la pământ sub călcâiul Turcului.... O pricină mai mult
\

pentrucă Bisericile sâ stea alăturea şi să lucreze 

pentru a putea asigura o stare mai bună pentru cei 

nefericiţi.

Altă chestiune, în care Bisericile s’au simţit datoare 

să-şi spuie cuvântul, pentru a înlătura o mare pri

mejdie, care se simte pretutindenea, şi în ţară la noi, 

a fost chestiunea alcoolismului. In această privinţă, 

Alianţa şi-a exprimat dorinţa următoare:

«Primejdia alcoolismului crescând într’un chip de 

netăgăduit din pricina întinderii stricăciunii în viaţa 

publică în timpul războiului, una din marile sarcini 

ale Alianţei ar trebui să fie de a-şi.întrebuinfa toată 

influenţa, pentrucă experienţele fiecărei ţări, în ce 

priveşte această problemă, să poată fi cunoscute şi 

întrebuinţate şi în celelalte ţări, şi pentrucă puterile 

spirituale ale Bisericilor să se puie în mişcare pentru 

a micşora influenţa otrăvitoare a alcoolului dealungul 

lumii».

Lucrul cel mai frumos este că această Alianţă a 

avut infiuenţă şi în chip mijlocit, unde nu avea dea

dreptul chipul său de acţiune. Dacă nu chiar ea oficial, 

dar bărbaţii care lucrează în sânul ei s’au silit să 

aducă în fiinţă o uniune a întregului protestantism. 

In adevăr, ce era mai răzleţit ca protestantismul! Cu 

toate acestea nevoia de lucrare comună din vremea 

de faţă e pe cale să săvârşească un lucru uimitor şi 

care n’a mai fost: să vedem un papă al protestan

tismului.

Protestantismul din America, de o parte, şi Arhi

episcopul din Alianţa Universală a Bisericilor S&der-
%

blom, pe de altă parte, de care am vorbit, au ridicat 

chestiunea apropierii Bisericilor protestante. J. Je- 

zequel, secretarul general al ramurii franceze a Ali

anţei, a trimes şi el o scrisoare Bisericilor protestante

din Germania, tot pentru trebuinţa apropierii şi coo

perării şi a avut acolo un foarte frumos răsunet. Este 

vorba să se înfiinţeze o federaţiune internaţională a 

B:sericilor protestante, aşa că toate la un loc să aibă 

un prezident al lor, care să poată vorbi în numele 

întregului protestantism. După cum papa va vorb5 în 

numele catolicismului, aşa acesta va vorbi în al pro

testantismului. Nici vorbă, fără răsturnarea de lucruri 

pricinuită de război, din care a eşit această scutu

rare a Bisericilor din toropeala lor faţă de această 

lăture, nici nu ne-am fi gândit că are să vie timpul să 

putem vorbi despre astfel de chestiuni.

Neatârnat de acest curent, în Germania s’a ajuns 

încă şi ceva mai nainte la uniunea tuturor Bisericilor 

protestante şi la zămislirea aşa zisului Deutsches 

Evangelisches Kirchenbund. «Uniunea bisericească e- 

vanghelică germană». In primăvara anului trecut, la 

ziua aniversării Dietei dela Worms, a fost o mare mani- 

festaţiune în această privinţă. In această Ligă a Bi

sericilor germane, acum este reprezentată şi Alianţa 

universală a Bisericilor, a cărei ramură germană nu

măra anul trecut, în 1922, 836 de membri.

Protestanţii germani mai nainte se fereau de a lua 

parte la adunările creştineşti internaţionale după război. 

Şi la congresul studenţesc creştin din Glasgow, la 

care subsemnatul a luat parte acum doi ani, studenţii 

germani au refuzat să vie. Când, peste câteva săp

tămâni, am spus prezidentului lor în Beriin de ce 

n’au venit că, orice supărări ar fi avut, puteau să le 

spuie slobod în adunare, mi-a spus că a aflat că a 

domnit această libertate, şi că n’au ştiut, că altfel ar 

fi venit. De atunci Insă ideia şi-a făcut drum şi acum 

protestanţii germani nu mai lipsesc dela nicio adunare 

internaţională. Este şivoiul de întregire a creştinătăţii 

care-şi face drum.

Vorbind despre aceste lucruri, secretarul general 

Jezequel, de care am pomenit, scrie în le Christianisme 

social: „Un mire progres s’a îndeplinit, deci, în ches

tiunea apropierii Bisericilor^ fiindcă, astfel, în toate 

adunările internaţionale, protestantismul german îşi 

va face auzit glasul său“.

Cuvintele Arhiepiscopului Soderblom n’au rămas 

fără răsunet, şi aşa noi vedem cum Alianţa Universală 

a Bisericilor pătrunde şi înviorează cu influenţa ei 

protestantismul german, chemându-1 la cooperare.

Această trecere spre o nouă răspântie a vieţii sale

a observat-o un prelat catolic, Monseniorul Batifol din 

Paris, care o şi numeşte, în ch:p fericit: ecumenismul 

protestantismului, adică trecerea protestantismului spre 

organizarea universală.

In sfârşit, a venit în discuţiune chestiunea grea a 

dezarmării, chestiune în care şi Germanii şi Francej 

aveau să.judece lucrurile creştineşte. Dar se put

ea fiecare să nu-şi aibă vederile lui deosebite? E~i 

chip să se SJltngă la o înţelegere ?

Cu toate acestea trebuie să admirăm duhul Jitie i 

şi conştiinţa despre chemarea creştinismului în vremea 

de acum, fiindcă părerile, şi dacă au rămas deosebite
>
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până la capăt, mai era însă ceva peste ele, era câ, 

în mijlocul deosebirilor, stă faptul cel nou al simţirii 

solidarităţii creştineşti, care trebuie să aducă o potolire 

şi o tocire a vârfurilor ascuţite.

Se înţelege, conştiinţa solidarităţii creştineşti nu era 

un lucru nou la asemenea oameni, din care mulţi 

teologi de mare temei, cu faima numelui lor trecut 

peste Europa şi dincolo de Europa. Dar nouă era a- 

ceastă^apropiere, care mai nainte nu se făcuse. Războiul 

adusese prăbuşire între legăturile dintre protestanţii 

franceji şi cei germani, şi totuşi ei veneau acum să 

discute împreună. Dar la o chestiune ca a dezarmării 

nu erau să se despartă din nou? Nu. A fost între ei 

un nobil duel de idei, dar starea sufletească a fost 

ca a oamenilor care se simt în faţa lui Hristos. Şi 

dacă părerile au fost protivnice, şi-au strâns mâna 

cu dragoste şi s’au despărţit pătrunşi de duhul în

ţelegerii.

Din partea Germaniei, între alţi reprezentanţi, era 

învăţatul profesor de Noul Testament din Berlin Dr. 

Adolf Deissmann. El ar fi dorit o declarare că dezar

marea s'a îndeplinit numai împotriva Germaniei, că 

de ce ea nu se întinde şi asupra celorlalte puteri? 

că ar trebui să se arate că cele 14 puncte ale lui 

Wilson n’au fost executate, de unde ar urma că înţe

legerea iscălită în clipa armistiţiului din 1918 a fost 

şi ea o „treanţă de hârtie®1) pe spinarea Germaniei.

Toate acestea ' însă n’au fost spuse cu tonul de 

aspră imputare, aşa cum par a suna ele din cuvintele 

izolate pe care le dau eu, desprinzându-le din în

lănţuirea întregii cuvântări a lui Deissmann, Ele au 

fost spuse toate cu o dulceaţă deosebită şi cu recu

noaşterea păcatelor trecute ale Germaniei.

Cu câtă frumuseţâ i-a răspuns şi profesorul din 

Paris Wilfred Monod! Sunt adevărate mărgăritare de 

oratorie creştinească.

Mai întâi a spus că Alianţa Bisericilor feste un aşe

zământ sufletesc care nu face politică. A lua ches

tiunea dezarmării aşa cum o cere Deissmann şi a aduce 

o dezlegare prin vreo hotărâre în felul dorit de el, 

ar fi a intra în plină politică. Dar nouă ne-ar fi scârbă 

să vedem că o dezbatere mondială despre dezarmare 

ajunge a fi o discuţiune franco-germană.

Căoi, în fine, a zis el, Congresul s’a adunat pe terenul 

Alianţei universale pentru prietenia internaţională prin
9

Bisericii Ambiţiunea noastră a tuturor, a creştinilor, este 

de a da un suflet Ligii Naţiunilor. Dar aceasta presupune 

o datorie preliminară: să dai un suflet Biserioii înseşi, Bi

sericii ecumenice. Noi nn stăm aici în calitate de repre- 

rentanţi politici ai naţiunilor răzleţe; noi suntem trupul lui 

Hristos; şi în privinţa aceasta, mie îmi pare rău că dele

gaţii sunt împărţiţi m sala aceasta pe ţări Dacă sfânta 

cină ar fl aşezată în această adunare, ceice se împărtăşesc 

nu s’ar vedea apropiindu-se pe grupe geografice. Munca noastră 

de căpetenie aici e de natură duhovnicească; ambiţiunea

noastră supremă este de a afirma unitatea noastră reli

gioasă „în Domnul

Poate se va răspunde că Alianţa universală nu • o so

cietate mistică şi că, după expunerea principiilor ei, ea 

caută să-şi realizeze programai de a lucra asupra guvernelor. 

Suntem înţeleşi! Dar prin ce mijloace? Prin neîncetata 

strigare oătre opiniunea publioă; prin articole, discursuri, 

petiţiani, congrese, mijlociri la locurile de sus. Influenţa 

noastră rămâne numai morală. Eficacitatea ei va trebui
d̂ ci si se noastre

Căci. neavând puterea la dispoziţiunea noastră, singura 

putsre la îndemână este acea a autorităţii spirituale. Numai 

unitatea noastră îndărătnicită şi tare ar putea fixa ateu- 

ţiunea guvernelor şi ar intra oa un element în calculele lor.

Iată de ce reprezentanţii Bisericilor oreştine, dacă vor 

oa cuvântul lor să cântărească în afacerile internaţionale 

mai greu de cât o pană, trebuie înainte de toate să se si

lească a-şi strânge rândurile....

Dar noi suntem unanimi într’un punct fundamentai: din 

punct de vedere evanghelic, războiul este o nelegiuire. Să 

ne strângem în jurul acestei axiome. E adevărat că unii ar 

vrea să facă deosebire între război agresiv şi defensiv.... Vai! 

pentru orioe ucenic al lui Iisus, un război, chiar ndreptuf 

nu e decât un rău mai mic, pentrucă impune uciderea. Şi 

de altfel, avem noi misiunea de a uşura cazuistica oamenilor 

de Stat, hotărâţi de acum înainte de a nu mai dezlănţui 

decât războaie defensive ? De acum înainte, până la sfârşitul 

lumii, nu se vor mai vedea agresori! Lupul va învinui tot

deauna pe miel că l-a ameninţat.

In realitate, într’o adunare religioasă în care noi ne 

rugăm împreună „Tatăl n o s tr u care este atitudinea

noastră comună? Ca creştini, luaţi în parte, noi stăm toţi 

încovoiaţi sub apăsarea de nesuferit a scandalului şi a pă

catului. Ah! noi nu ne am întâlnit aici ca să ţinem cuvântări 

sau să discutăm. Cu un singur glas trebuie să scoatem un
*

strigăt de durere. Trebuie ca cuvântul nostru să străbată 

creştinătatea, după cum telegrafia fără fir a corăbiei în pri

mejdie străbate pământul: „S. O. S., Save our Souls! 
Scăpaţi sufletele noastre! ,..1< Acesta a fost strigătul apos

tolilor în furtună: Doamne mântuieşte-ne, că perim! Nouă

ne vine sarcina acum să trezim pe dumnezeescul Cârmaci... 
pentruca ei să poruncească furtunii.

*) Cuvintele cancelarului german Bethmann*Hollwegdespre tra
tatul neutralităţii Belgiei călcat -de Germani.

Da, ne exprimăm nenorocirea noastră, indignarea noastră# 

credinţa noastră! Ni se propune dezarmarea ?.... Noi însă 

cerem mult mai mult: demilitarizarea. Noi oerem pro

gramul întreg al proorocilor Israilului: „Nu se va mai 

învăţa războiul4*. Scopul nostru e de a dezarma spiritele, 

cărţile de istorie, clerul. Pe un astfel de teren, îndrăznesc 

a afirma, toate Bisericile reprezentate aici sunt de acord.

Dar atunci eu rog ferbinte pe Dr. Deissmann de a în

lătura ceiace ne-ar despărţi. Căci nu e nici o îndoială: una

nimitatea noastră necesară, indispensabilă pentru exerciţiul 

misiunii noastre comune, va înceta, îndată ce vom intra în 

domeniul politic. Dacă d-voastră,anunţaţi o discuţiune con

tradictorie despre armistiţiu şi despre chipul cum cele 14 

puncte ale prezidentului Wilson au fost^ interpretate^şi 

aplicate, noi vom fi siliţi să vă urmăm. Atunci noi vom 

lărgi dezbaterea şi vom dovedi oă intelectualii franoeji, de
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exemplu, înfăţişau, în întregul lor, o mar* putere morală 

protivnioă pornirilor războinice....

Profesorul Deissman, vorbind de minorităţile apăsate, a 

declarat că Statele nu trebuie să se sprijine pe puterea ba

ionetelor, oi pe dreptul neclintit, înscris pe cer între stele. 

Aoeasta e o axiomă la oare eu zio Da şi Amin. Dar îmi

Germania târziu

aeestui crez..., şi norul de bănuială ridicat de Germania 

oontinuă a o învălui.,..

Când fumegările chinului s’au risipit, am vrut să cred 

oă bisericile voastre, sinoadele voastre, autorităţile voastre 

bisericeşti vor trimete un cuvânt frăţesc bisericilor noastre 

pustiite, scandalizate; am vrut să nădăjduieso o dezaprobare 

a faptei de violenţă, am aşteptat un mare strigăt de pro* 

testare, prin care creştinii germani să* şi fi descărcat în 

sfârşit, conştiinţa lor. Nimio n’a venit, nimic. Oht Eu nu 

uit pe copiii voştri hrăniţi mai puţin de cât trebuia, cla

sele voastre muncitoare sărăcite, lucrătorii voştri slăbiţi. 

Dar creştinii din Francia cu atât mai mult se aşteptau din 

partea voastră la oarecare manifestare solemnă de credin- 

oioşie către Hristos, la un mea culpa spontaneu, care ar fi 

curăţit atmosferaf ar fl luminat viitorul.... Dar tăcere, o 

t&oer* apăsătoare.

In fata unei asemenea deosebiri de atitudini şi a 

acestui duel de vederi, s’ar fi putut crede că aceşti 

oameni nu mai pot sta alături şi deci nici vorbă de 

o apropiere cu putinţă. Cu toate acestea n’a fost aşa. 

Deosebirea de socotinţe n’a fost şi o rupere a îm

brăţişării dintre cei pe care Hristos trebuia să-i 

apropie. In rezoiutiunea votată în chestiunea dezar

mării, adunarea spune între altele:

Că ea stăruieşte asupra faptului că toate ramurile Bi- 

serioii lui Hristos au datoria sfântă de a lucra să înde

plinească dezarmarea spiritelor şi a pornirilor din sânul 

popoarelor. Trebuie a le aduce să oeară ele însele o grabnică 

şi universală micşorare a înarmărilor, precum şi a trâmbiţa 

introducerea judecăţii şi a mijlocirii în ce priveşte dezle* 

garea tuturor certelor internaţionale, fapt oare se poate 

praotiea chiar de pe acum, mulţămită Curţii permanente de 

dreptate internaţională.

Când s’a deschis Conferenta, profesorul Deismann a 

spus următoarele cuvinte:

In fiecare din odăile otelului unde am tras, se găseşte 

un Noul Testament. Atunci mi s’a impus gândul întăritor 

oă fiecare delegat a adus cu sine la Congres şi Cartea 

creştinilor între lucrurile lui. In toate zilele, în taina me- 

ditaţiunii intime, Evanghelia universală va fi citită în felurite 

limbi, de fraţii adunaţi aici. Această consideraţiune să sta

bilească dela început între noi o legătură duhovnicească. 

Şi dacă, în cursul dezbaterilor, s’ar arăta mari deosebiri de 

vederi între noi şi delegatul altei naţiuni, să citim din nou

Noul Testament în limba protivnicului noitru, pentzx^m 

conştiinţa noastră s& prindă chemările binecuvântat* al* 

lui Hristos în însăşi forma în care ele se înfăţişează îna

intea străinului. Intre el şi noi se va strânge astfel o !#- 

gătură sfântă.

Acest cuvânt a fost ţinut: legătura frăţească a tc st

stabilită.

Când profesorul Wilfred Monod a întâlnit pe Pr o

fesorul Adolf Deissmann, după ce a rostit aceste fru- 

moaşe cuvinte, i-a mulţămit pentrucă a avut un gând 

atât de frumos, iar când s’a dat jos deîa tribuna ur.ie 

vorbise împotriva cuvintelor lui Deissmann, a strâns 

mâna acestuia, şi lui Deissmann i-au dat lacrimile. 

Ah! sfinte clipe do apropiere prin lisus Hristos între

oamenii din taberele vrăjmaşei

Intre toţi n’a fost decât o singură notă discordantă, 

nu în acea adunare, ci în câmpul larg al Bisericilor 

lui Hristos. Aceasta a fost însă acolo unde duhul 'ui 

Hristos e călcat în picioare de pofta de stăpân re 

peste ceilalţi creştini, în Biserica Romei.

Profesorul Monod denunţă atitudinea duşmănoasă a 

presei catolice fată de această adunare şi constată cu 

bucurie că Biserica ortodoxă a colaborat cu cea pro

testantă pe terenul împăcării evanghelice care trebuie 

adusă între oameni. Iată cuvintele lui:

Să nu fim surprinşi oă Biserica papală supraveghează cu 

o nelinişte tot mai mare apropierea oare se săvârşeşte între

creştinătatea protestantă apuseană şi creştinătatea ortodoxă 

din Răsărit, pe terenul pacifismului evanghelic. Ea ar fi 

mai bine inspirată luând însăşi parte la şedinţele Alianţei 

universale, unde locul ei ar eşi foarte mult la iveală. Dar 

ea e prizoniera absolutismului ei biserioes*?. Ludovic X IV  

zicea: „Statul sunt eu!“. Piu X I declară: „Biserica scut 

eul“ Pretenţiuuile sunt din acelaş aluat.

Deci, cu exceptiiinea Bisericii catolice, încolo se 

vede un mare şi frumos curent de apropiere în sânul 

întregii creştinătăţi, care îşi arată puterea lui, după 

cum prin alte aşezământe, de asemenea şi prin această 

Alian{ă universală.

înainte de a trece la alte aşezăminte, ne rămâne 

acum să vedem ce am spus mai nainte despre gla

surile din lumea mirenilor, care singure ar cere lu

crarea Bisericilor pentru îndreptarea lumii. In acest 

scop, vom da aici în 'traducere un foarte însemnh: 

articol al preotului englez J. H. Jowett, care a l.a î 

parte la Conferenta dela Copenhaga, a făcut n-z. zi 

propagandă pentru ideile emise acolo şi apoi, istcrs 

acasă, a scris următoarele rânduri foarte paieraice, 

bune de ştiut, şi la noi. Le vom da în nr. cire ur

mează pe Septembre.

Arhim. 8CSLBÂN
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TABORUL NEAMULUI ROMÂNESC

Cât de minunat se luminează, cuvântul Dom
nului, în anumite împrejurări!

Său, întinereşte • pe cei bătrâni. Glasul Său, în
tăreşte pe cei slabi. Glasul Său, împuterniceşte

Gândiţi-vă la faptele ce întovărăşesc «Schim- pe cei puţini. Glasul Său, ajută pe cei nemernici.
barea la Faţă» a Mântuitorului.

Glasul lui Dumnezeu, despică tăria cerului şi 
pătrunde în urechile apostolilor, recunoscând în 
Hristos de pe Tabor, pe «fiul cel iubit».

Vajnicii luptători ai cuvântului Domnului, în 
viaţa poporului iudeu, Moisi şi Ilie sunt tovarăşii 
lui Iisus cel cu faţa strălucitoare. Muntele par’că şi 
întreaga făptură tresaltă din temelii de atâta slavă, 
de aşa orbitoare lumină! Ucenicii au căzut cu faţa 
la pământ şi s’au înspăimântat foarte». (Mat. 17.6).

Indreptaţi-vă acuma mintea şi la Mărăşeştii 
anului 1917 şi veţi înţelege mai bine minunea 
de pe Tabor.... Pământul se sguduia din temelii.... 
Văzduhul era străbătut de la apus spre răsărit 
de ghiulele grozave: purtătoarele morţii, rănilor 
şi durerilor.... Mitralierele, gazurile asfixiante, şi 
toate maşinăriile diavoleşti, îşi deduseră întâlnire, 
pe câmpul Mărăşeştilor. Şi pentrucă succesul să 
fie şi mai desăvârşit, se pare că iarba şi frunza 
pământului se prefăceau în soldaţi care, slujiau 
cu credinţă urgiei oarbe, pusă pe distrugere! 
Desigur că, în faţa atâtor'satanice iscodiri, săr
manii soldaţii noştri aveau dreptul să cadă cu 
fruntea în ţărână!

Insă pe Tabor, Hristos cel Strălucit, s’a apropriat 
de ucenici, şi, atingându se de dânşii le zise:

«Sculaţi-vă şi nu vă temeţi». (V. 7).
Apostolii ascultă de cuvântul Domnului. Ochii 

lor capătă limpezirea de vedere. Frica îi pără
seşte, fiindcă pretutindeni unde se apropie Domnul 
se depărtează răul!

Socotiţi că se petrec lucrurile altfel la Mără- 
şeşti. Mântuitorul se apropie totdeauna de cei 
ce sunt căzuţi cu fruntea la pământ din pricina 
nevoilor, şi tuturor le zice: «sculaţi-vă!» Glasul

Glasul Său, dărâmă şi stârpeşte patimile dintre 
conducători şi cei conduşi, dintre ofiţeri şi trupă,
dintre cei slabi si cei flămânzi.

t

Glasul Său, răsună în urechile fiecărui om, care 
are de îndeplinit o datorie. Şi, la ceasul mare 
de care atârnă izbânda binelui, tot glasul Său 
este acela, care săvârşeşte minunile I Căci, s’o 
ştiţi: Nu veţi vedea fulger pe cerul înseninat; 
şi, nu veţi vedea minune, în afara lumei în care 
ne învârtim. Dumnezeu, şi-a ales Mărăşeştii ca 
pe un Tabor românesc, şi pe ostaşii români ca 
pe nişte apostoli ai adevărului veşnic că,

«Cine se încrede în Domnul, învinge şi pune 
pe fugă taberile vrăjmaşilor». (Ebrei l l . $t)>

Şi în adevăr: Puterea Domnului se sălâşlueşte 
în cei puţini, ca să biruiască pe cei mulţi. Su
fletele lor se ridică mai presus de orice patimă 
omenească. Ei nu mai viază decât pentru Domnul, 
căruia vrea să-i aducă jertfă un trup plin de răni 
şi un suflet curăţit de patimi. Hainele sunt o 
povară pentru trupurile în care găzduesc astfel 
de suflete! Ei le aruncă şi cu privirea ţintă la 
rândurile nesfârşite ale inamicului, ridică un zid 
de oţel, din înseşi piepturile lor, peste care nu 
pot trece cele 13 divizii ale lui Mackensen.

Ba, pentrucă minunea să poarte în întregime 
haina strălucită a minunilor biblice, Dumnezeul 
părinţilor noştri, face să se împlinească şi celalt 
cuvânt al Scripturei: «Calea păcătoşilor o va 
pierde». (Psalm. I. V. 6). Numai aşa se poate 
înţelege pentruce armatele germane, au rătăcit 
drumul, şi în loc să ajungă la Iaşi, cum îşi pu
seseră în gând, au ajuns uluiţi la Focşanii, pe
care abia îi părăsiseră!

Pr. A. C. COZMA
din Putna.

CRONIC
I N T E R N Ă

Punerea pietrei de temelie li  Biserici Neamului
** V •

Inca din 1919, dela adunarea sa generală din Iunie, 

Societatea Ortodoxă, după propunerea Mitropolitului 

Moldovei, a luat o frumoasă iniţiativă: de a clădi, 

pe locul luptelor dela Mărăşeşti, o biserică înzes

trată cu destule cripte, în care să be aşeze, spre 

veşnică odihnă, oasele mucenicilor luptători, care se

pot găsi împrăştiate ici şi colo pe tot întinsul câmpu

lui de bătălie. De atunci, s’au tot adunat mijloace, 

aproape 4.000 000 de lei, şi măcar că nu ajung, dar 

s’au putut începe lucrările. Anul acesta, la 6/19 Aug. în 

ziua Schimbării la ja ţâ , s’a putut face, cu mare stră

lucire, slujba punerii petrei de temelie. Serbarea aceasta 

s’a întâlnit cu alta care se face acolo în fiecare an ‘ 

aniversarea biruinţei noastre la Mărăşeşti. La aceasta
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a slujit episcopul armatei P. S. lustinian, însoţit de 

Păr. Arhim. Iustin, stareţul Cernicăi, şi de Părinţii Ioan 
Georgescu, profesor în Bucureşti şi Păr. Alexe din 

Târgovişte. După slujba aceasta, a ţinut o cuvântare 

d. General 1. Popescu, care a arătat cum s’au purtat 

luptele acolo, unde domnia sa a comandat divizia 13, 

apoi au vorbit Păr. Georgescu, d. Gavriliu, prefectul 

de Putna, şi d. General Dragu.
îndată după aceasta, apoi, s’a început slujba pentru 

punerea petrei de temelie la biserica neamului, unde 

se făcuseră mari pregătiri. Toată lumea dela serbarea 

dintâi, făcută mai de dimineaţă, la 8 şi jum., a venit 

şi la această serbare, având în frunte muzicile regi

mentelor 9 şi 24 de infanterie.

Aci a slujit I. P. S. Mitropolitul Moldovei, însoţit de 

Prea Sfinţiţii episcopi Lucian al Romanului şi Ghenadie 
al Buzăului. Slujba s’a făcut în faţa unui sicriu aco

perit cu steagul ţării şi închipuind rămăşiţele vitejilor 

ale căror oase se vor odihni pe vecie în acest sfânt 

locaş.

După încheierea slujbei, Mitropolitul Moldovei a citit, 

în faţa poporului, actul de temelie, care după citire a 

fost zidit înăuntru şi pe care-1 dăm mai la vale. După 

aceia a luat cuvântul Mitropolitul, d-na Principesă 

Alexandrina Cantacuzino, prezidenta Societăţii Ortodoxe? 

d-na Zoe Râmniceanu, d-na Sâulescu} membra în co

mitetul central al Societăţii Ortodoxe, care a declarat 

că dăruieşte 10 000 de lei, în amintirea cumnatului său 

mort la Mârăşeşti, d. General Rudeanu, fostul ministru 

din Transilvania d. Ciceo Pop, Canonicul Boiu, repre

zentantul Bisericii unite din Blaj, Preotul Buracu din 

Banat, d-na Pipoş din partea femeiior de peste munţi, 

care a declarat că o parte din gloria Mărăşeştilor este 

şi a Bisericii Ortodoxe, care ne-a apărat credinţa, d-

C. Vasiliu, din partea demobilizaţilor, d. Marin Ştefă- 
tiescu dela universitatea din Cluj, Maiorul Fotescu din 

partea Societăţii „Mormintele eroilor", d. medic-colonel 

Constantinescu şi d. lt.-colonel leiuşanu din partea 

invalizilor de război, orfanii de război Stănilă şi Ct 
Stoica din partea primăriei Mărăşeşti.

încheindu-se şirul cuvântărilor, o masă a fost dată 

tuturor invitaţilor.

în cursul serbării s’a citit o telegramă a ministrului 

Palatului, prin care M. S. Regele îşi arăta părerea de 

rău că nu poate lua parte la serbare. Adunarea a tri

mes Maiestăţii Sale următoarea telegramă, citită de d-na 

Principesă Alexandrina Cantacuzino:

M  &. Regelui,
De lângă temelia Mausoleului neamului, în care cu 

evlavie se va pomeni numele Maiestăţii Voastre şi ale 
eroilor făuritori ai Unităţii naţionale, aducem omagiul 
nestrămutatului devotament al Societăţii Ortodoxe către 
marele căpitan, care aci, pe această câmpie, cu oastea 
Sa, a înfăptuit visul milenar cl neamului nostru.

Să trăiţi mulţi ani, spre a ne duce şi la alte biruinţi!

Preşedinta nSocietăţii Ortodoxe Naţional*
a Femeilor Române",

Alexandrina Or. Cantacuzino.

D I S C U R S U L
Rostit de I. P. S. SA MITROPOLITUL PIMEN al Moldovd

la
Serbarea punerii piefrii de temelie a «Bisericii Neamul’ I».

la Mărăşeşli — 6jl9 August 1923.

Pre% Sfinţiţi Episcopi,
Domnilor Ofiţeri,
Onorat popor romăn,

venit din toată Români a Mare9

S’au împlinit patru ani de când am propus „Socie

tăţii Ortodoxe a Femeilor Românew, la adunarea gene

rală, ţinută în Bucureşti, în 1919, ridicarea unui mo

nument de recunoştinţă pentru ostaşii noştri, cara, 

luptând vitejeşte, în Marele Război, au murit pe valea 

Şiretului, la Mărăşeşti, pentru desrobirea pămân:u!ui

strămoşesc şi întregirea neamului nostru romanesc

Propunerea a fost primită cu mult entuziasm de tot: 

cei de faţă.

«Societatea Ortodoxă a Femeiior Române», repre

zentând sufletul creştin românesc, era firesc, ca pro

punerea mea să se îndrepte cătră această Onora:! 

Societate şi tot aşa era de firesc, ca această propunere 

să găsească loc în sufletul tuturor membrelor aceste: 

societăţi.

Aşa, s’a ajuns la hotărârea ca „Societatea Ortodoxa v 

să aibă în a sa grijă şi să ia măsurile trebuitoare, ca, 

aici, la Mărăşeşti, să se înalţe un măreţ monument, 

semn de recunoştinţă, din partea ţării şi a neamulir 

întregit, pentru &cei cari, prin lupte sângeroase şi cu 

jertfa vieţii, au împlinit aşteptarea de veacuri, a nea

mului nostru românesc.

O delegaţie a venit la faţa locului şi toţi împreună, 

conduşi de unii din foştii luptători, ne-am strecurat, 

cu mare greutate, printre şanţuri şi tranşee, printre 

cimitire şi morminte rătăcite: unele cu cruci, altele fără 

cruci, şi printre multe piedici grele, cari, presărau în

treaga vale a Şiretului, rămas-3 dela război.

Eram cuprinşi de fiorii groazei luptelor, care se pe

trecuse aci şi ne părea, că trăiam în acele vremuri, 

când încă, se simţea mirosul prafului de puşcă, cu 

zgomotul asurzitor al gurilor de tun şi cu gemi& 

eroic al luptătorilor sângeraţi, cari se zvârcoleau in ţi- 

râna pământului străbun, jertfindu se pentru îndeplini

rea idealului aşteptat de veacuri. Am mers până aproape 

de pădurea din Răzoare, unde — după cum ni s'a po

vestit— au fost date cele mai crâncene lupte, de tra

pele vrăjmaşe—bavareze—, cari, deşi numeroase şi plisis 

de avânt războinic, totuşi, au fost bătute şi puse p# 

fugă, de cătră armata noastră.

Ţinându-se seamă şi de poziţia naturală ş: 

tele răsboinice, săvârşite aici, ne*am oprit ş: ar:; 

acest loc, pe culmea acestui plai, în viea doaiiiulu: 

George Negroponte, lângă gara Mărăşeşti. La alegere, 

s’a avut în vedere şi aceia, ca monumentul sâ 

dicat pe un deal înalt, spre a domina împrejunm.e dir, 

apropiere, ca astfel, călătorii, din nesfârşitele trenuri,

care, şerpuesc zi şi noapte, pe această vale. sosiţi Ia
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gara Mărăşeşti din cele patru laturi ale ţării noastre 

acum mărite, să vadă mormintele în care, eroii noştri, 

vor dormi somnul de veci, acoperiţi de gloria neperi- 

toare a biruinţii, căci, în sângele lor, s’a închegat uni

tatea neamului nostru românesc, pentru care li se cu

vine din partea posterităţii, cinstire şi slăvire vecinică.

Aşa am ales locul, pe care ne găsbi acum. El a 

fost sfinţit de noi, înfigând o cruce de fier, adusă dela 

Metropolia Moldovei din Iaşi.

Astăzi 6-19 August, 1923, ziua praznicului „Schim

barea la faţă a Domnului44, pe locul unde acum şase 

ani viteaza noastră armată a dat cea mai grozavă luptă,

punând duşmanii pe fugă şi schimbând soarta răsbo- 

iului, îndeplinindu-se astfel zisele unui mare erou, că: 

«p’aici nu se trece» şi nu s’a trecut; astăzi, zic, ne-am 

adunat să punem piatră de temelie a clădirei, care se 

va numi „Biserica Neamului*,

Sub această biserică şe va începe deocamdată zidi

rea criptelor, în care se vor aduna şi păstra, ca moaşte 

sfinte, osemintele eroilor; iar pe altarul ei, se vor face 

slujbe religioase, după datina strămoşească, pentru po

menirea lor, povestindu-se de. generaţiile viitoare vite

jia lor.

Stăruinţa noastră de azi, e o operă de recunoştinţă,

Cuvântarea Principesei Alexandrina
Gr. Cantacuzino

unasj

cătră cei ce au făurit Rornânia-Mare şi stă în legătură 

cu trecutul nostru istoric, când voevozii şi strămoşii 

noştri zidiau biserici şi monastiri, în care să se pome

nească faptele măreţe străbune şi în care să slăvească 

pe Dumnezeu cel Atotputernic, cu al cărui ajutor s’au 

câştigat războaiele.

Pentru desăvârşirea ei, se cuvine, să contribuim încă, 

fiecare bun român, întru cât opera ce se înfăptueşte, 

nu e nici a unui grup, nici a unui partid şi cu atât 

mai puţin a unei persoane.

Ea este opera unui neam întreg, care înţelege să 

aducă prinosul lui de recunoştinţă, pentru pomenirea 

de veci a celor ce s’au luptat cu bărbăţie şi au murit 

vitejeşte, pentru întregirea neamului nostru.

Sumele băneşti, adunate până acum, s’au realizat 

prin subscripţie publică, în urma apelului, adresat în

tregului popor, care cu drag a dat obolul său.

Comitetul, aduce tutulor viile sale mulţumiri şi adre- 

sându-se din nou, roagă şi cere poporului, să mai dea 

ajutorul său bănesc, până la desăvârşita terminare a 

„Bisericei Neamului".

în această clipă, când aici, pe locul biruinţei, la Mă

răşeşti, punem, cea dintâi piatră, la temelia „Bisericei

Neamului*, gândul nostru să fie îndreptat cătră scumpa 
noastră armată, care prin vitejie, a desrobit pământul adânca mulţumire că a îndeplinit menirea de căpetenie ce

în a lt JPrea Sfinte,
Sfinţiţi Părinţi,
Domnilor Generali,
Domnilor şi Doamnelor,

Păşind aci, suntem copleşiţi de măreţia locului pe care 

ne găsim. Aci, într’un avânt de sfântă bărbăţie, s’a înche

gat pentru vecie unitatea unui neam ; aci, un popor mic, 

dar de străveche obârşie, a dat măsura vitejiei sale şi a 

înscria cu râuri de sâoge numele său în cartea neamurilor; 

aci s'a încheiat lupta seculară, întră dreptul la viaţă şi 

asuprire ; aci o mare împărăţie s’a clătinat. Descătuşate- 

s’au aci atâtea neamuri, care de veacuri aşteptau desro* 

birea lor.

Să ne descoperim cu evlavie, căci istoria lumii ne în-
i  A __  • w

tampma.

Mărăşeşti, nu reprezintă numai o mare izbândă, el este 

simbolul de credinţă, făcător de minuni, care a dat popo

rului nostru, putinţa să le înfrunte toate.

Mărăşeştii sunt pentru neamul românesc Ierusalimul său, 

Ierusalimul mântuitor, către care se vor îndrepta toate nă

dejdile generaţiilor ce vor veni.

ridicaţi-vă voi şoimi falnici ai 

vremurilor trecute : Dărăbani, arcaşi, stegari, călăreţi şi voi, 

voevozii noşfri, apărători de lege, tte ţară şi de neam 1

Ridicaţi vă boieri, cărturari, ţărani, cari aţi făurit epo- 

peia fără seamăn dela 1916-1918.

înviaţi eroi umili şi necunoscuţi, cari aţi îngrăşat cu 

trupurile voastre pământul negru al ţării noastre; Voi toţi 

care în taină, zi cu zi, ceas cu ceas, aţi îndurat toate su

ferinţele; Voi cari aci singuri, în faţa oştilor duşmane de 

zece ori mai tari, prin credinţa neclintită a sufletelor voas

tre, v’aţi coborât după colnice ca roiul, desbrăeaţi, şi v’aţi 

repezit ca vijelia sburând spre moarte şi aţi sfărâmat tot 

în faţa voastră, smulgând ua strigăt de admiraţie adver

sarului uimiţi

Sculaţi-vă din somnul cel de veci şi luaţi parte la praz

nicul Mare a celor vii şi ai celor morţi.

Priviţi neamul întreg îngenunchiat în faţa voastră şi voi 

c*i care aţi trecut în lumea drepţilor, unde nu sunt nici 

patimi, nici lăorimi, nici dureri! Binecuvântaţi-ne pe noi, 

luminaţi-ne calea, ajutaţi-ne a ne învrednici şl slăvi nu

mele de Român, cum l-aţi slăvit şi voi.

Societatea ortodoxă Naţională a femeilor române, are

strămoşesc, întregind neamul până în vechile hotare şi-a luat-o, aşează astăzi* graţie dărniciei poporului nostru

istorice, de la Nistru pân’la Tisa, Dunărea şi Marea- ?* a muncei devotate a membrilor săi, piatra ctitorească a

Neagră, sub oblăduirea şi conducerea M. S. Ferdinand

I primul Rege al României-Mari şi a M. S. Reginei 

Maria.

Trăiască armata română!

Apoi a vorbit prezidenta Societăţii ortodoxe, Prin

cipesa Alexandrina Cantacuzino, rostind cuvântarea 

următoare:

acestui lăcaş de recunoştinţă naţională.

Noi, c*re reprezintăm o mare operă de educaţiune, avem 

datoria civică a da generaţiilor viitoare putinţa să se recu- 

leagă, aci în acest sanctuar al credinţei şi al vitejiei ro

mâneşti,

Mulţumim Domnului, oă ne-a ajutat a începe clădirea 

cuibului de odihnă al şoimilor din Carpaţi.
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ACTUL FUNDAMENTAL
al „Bisericii Neamului".

In numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh 

Amin.
*

După judecăţile lui Dumnezeu cele nepricepute la oameni, 

fiind pe acele vremi războaie între împăraţi şi răsmeriţe 

în Ţâri, viscolul pustiirii suflat-a pe acest pământ. Vifo

roase erau vremile acelea, Pământul ăcoperitu-s’a de dărâ

mături şi de trupuri moarte.

Dar din acele câmpuri ce fumegau de pârjol şi de măcel, 

venit-a vremea şi făcut-a să se înalţe strigăte de biruinţi 

şi de slobozenie a neamurilor. Dreptatea s’a luat la luptă 

cu cugetul distrugător, şi Dreptatea biruit-a Ci doară 

Dreptatea este temelia tronului lui Dumnezeu. Deci timpul 

sosit-a pentru neamul nostru. Semnul s’a ivit pe cer — pă* 

mântui clâtinatu-s’a de bucurie — blestemul înfricoşat s’a 

auzit despre apus — şi toate neamurile s’au deşteptat. 

Neamul nostru cel risipit întregitu-s’au şi s’au aşezat 

seminţia noastră, cea a Domnitorilor lumii, în volnicia şi 

puterea ei de veacuri.

Urmând pilda strămoşilor din cartea de vitejie a tre

cutului, s’a zidit şi s’a podobit acest sfânt locaş pentru 

vecinica şi fericita pomenire, dând şi laudă vitejilor ce au

primit moartea pentru cuvântul lui Dumnezeu şi întru toc

mirea neamului nostru, şi s’au cununat de cununa vitejiei 

şi a dreptăţei.

Şi s’a zidit şi podobit acest sfânt locaş cu s-linţa, os

teneala şi cheltuiala Societăţei Ortodoxe Naţionale a Femeilor 

Române şi c.u ajutorul tuturor bunilor români şi creştini, 

după râvna cea adevărată dela Dumnezeu dăruită.

Intru pomenirea lor nemoartă şi întru gândul că ose- 

mintele lor vor fi ca osemintele lui Elisei, ridieatu-s’a din 

temelie acest sfânt locaş şi întru aceasta cei ce Dumnezeu 

îi va îngădui urmaşi în vremi sâ păzească acest mic adăpost 

şi casă a oaselor vitejilor neamului ca să fie nestricat în 

veci, pentru că tot lucrul bun şi de multă nevoinţă îl arată 

cei ce se ostenesc pentru credinţă.

Şi s’au ridicat din temelie acest sfânt locaş în zilele 

Prea Înălţatului şi Drept credinciosului nostru Domn, Fer- 

dinand L iu cu mila lui Dumnezeu, Domn stăpânitor a toată

Ţara Românească şi întregul neam Românesc întregit/ şi
0

a soţiei Sale Maria Doamna, Regina tuturor Românilor, 

cari cu osârdie s’au nevoit spre binele neamului, fiind mi

tropolit primat al întregii biserici ortodoxe Naţionale române 

şi autocefale Doctor Miron, Mitropolitul Pimen al Moldovei 

şi Sucevei, Preşedinte al Consiliului de Miniştri D. Ion I*

C. Brătianu şi Mmistru la Departamentul Cultelor D. C* 

Banu şi Preşedintă a Societăţii Ortodoxe naţionale a fe

meilor Române D-na Principesă Alexandrina Grigore Can- 

tacuBino, d-na Zoe Gr. Râmniceanu casiera societăţii şi ar

hitecţii Pomponiu şi Cristinel în anul dela Hristos 1S23# 

luna August în 6/19 zile şi în anul al noulea curgător de 

domnie a Prea Măritului Nostru Rege Ferdinand I-iu.

Făcutu s’au trei asemenea acte, din care unul s’au zidit 

în temelia acestui sfânt locaş, unul s’au depus în Arhivele 

generale ale Statului şi unul se păstrează în Arhiva So

cietăţii Ortodoxe naţionale a Femeilor române.

Cursurile „Solidarităţii* la Mănăstirea 
Neamţului.

Cercul social-creştin Solidaritatea, care de 3 ani 

de zile scoate revista „Solidaritatea", a început, încă de

anul trecut, cursuri de vară la Manăstirea Neamţului, pe 

care le-a deschis scriitorul acestor rânduri (vezi Bis. Ort., 

August 1922, p. 858-861). Atunci însă a fost fără

multă pregătire şi fără mare desfăşurare de puteri. Anul 

acesta însă, s’a fâcut pregătire din vreme, s’a însărcinat 

un secretar, d. Ceapă, care să se ţie d« amănuntele 

împlinirii programului şi care, împreună cu harnica sa 

soţie la Neamţu, a desfăşurat o muncă preţioasă şi 

devotată.

O mulţime de persoane însemnate, iubitoare de Bi

serică, au făgăduit să dea sprijinul lor prin ţinere de 

cursuri, şi mai toate au venit şi şi-au dat partea de 

muncă. Programul foarte bogat, era lipit pe poarta dela 

intrarea mănăstirii şi publicul a luat cunoştinţă de el, 

fiindcă s’a publicat şi prin ziare şi prin multe reviste 

bisericeşti.

Aceste cursuri s’au deschis în ziua de Mercuri, 8 

August, printr’un Tedeum, slujit în biserica cea mare 

a mănăstirii de Păr. Arhim. mitrofor. Meletie Nicuţă, 

stareţul mănăstirii, fiind de faţă I. P. S. Mitropolit Pimen 

al Moldovei, sosit dela Mănăstirea Văratec chiar în di

mineaţa acelei zile, împreună cu P. S. Nicodem ai 

Huşilor, care se afla în Mănăstirea Neamţului, dar 

plecase cu automobilul la Văratec să ia pe I. P. S. Mi

tropolit al Moldovei; apoi erau P. S. Teodosie, fostul 

episcop al Romanului şi care locuieşte în Mănăstirea 

Neamţului, d. V. lspir, secretarul general dela culte şi 

membru al «Solidarităţii"; d. Dr. Ştefan Bogdan, senator 

şi prezidentul de onoare al „Solidarităţii»; d. Comonită 

prefectul judeţului Neamţu ; d. Spătaru, prefect în Ciuc- 

Transilvania, ,Păr. director al Seminariului central din 

Bucureşti Econ. Dr. P. Romanescu, directorul Semi

nariului „Veniamin„ din Iaşi, Econ. V. Iordăchescu, 

subsemnatul şi mult public din mănăstire.

După săvârşirea Tedeumului, tot publicul a trecut în 

sala de masă dela arhondaric şi acolo a luat cuvântul

I. P. S. Mitropolit al Moldovei, care a arătat că se în

cepe la mănăstire o lucrare culturală, care, alăturea de 

tipografia mănăstirii, vor însemna înodarea firului rapt 

de viaţă cărturărească în mănăstiri. Apoi a luat cuvântul 

d. Dr. St. Bogdan, care şi-a desfăşurat conferenţa sa 

despre Ştiinţă şi Religie. Era frumos de văzut cum 

un bărbat de ştiinţă, ca d. Dr. St. Bogdan, care e pro

fesor de chimie la Şcoala politehnică din Bucureşti, 

ştie să vadă armonia în care pot trăi Ştiinţa şi Religia 

şi cum amândouă au de câştigat dintr’o colaborare 

inimoasă. Tot accentuând lucrarea culturală a „Soli

darităţii", a vorbit şi d. Dr. F. lsp ir.

Cu aceasta s’a închis şedinţa de dimineaţă. S’a făcut 

o fotografie a celor de faţă şi a urmat apoi un ospăţ

în încăperile stăreţiei.

In aceiaşi zi, la ora 4 după ameazi, a vorbit sub

semnatul despre Puterea religiunii ca organ de tn~
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viorare a vieţii omeneşti. A doua zi, la 9 Aug., Joi, 

în aceiaşi sală a arhondăriei, d. Ispir a vorbit despre 

trebuinţa vieţii culturale în mănăstiri şi cum prin aceasta

numai de câştigat şi că aceasta intră în însuşi 

cuprinsul unei vieţi bisericeşti temeinice. Apoi subsem

natul a continuat cu o nouă conferenţă despre reh~ 

giune ca factor de întărire) în care a arătat cu pilde 

că, fără religiune, viaţa se usucă şi ajunge stearpă.

A treia zi, Vineri, în sala cea mare a sufrageriei mâ- care vor ajunge şi să nu-i arăţi mijloacele prin cari s’ar

năstirii, d. Ispir a vorbit despre Misiunile creştine, ce putea vindeca. Când trăieşti în societate, nu trăieşti numai

fac ele şi partea pe care şi ţara noastră ar putea-o lua pentru tine, ci şi pentru societate. Fiinţa ta te leagă de

ia acest soi de activitate creştinească. După aceia sub

semnatul a ţinut a treia conferenţă despre adevărul

tuturor afacerilor ce-ţi produc bani, pentru a-i cheltui 

în viata desordonată.

Constatarea aceasta ne dă de gândit. Nu poţi tu, 

trecător vremelnic pe acest pământ, când eşti în starea 

de a constata un râu, să nu te gândeşti că ai o datorie 

de îndeplinit faţă cu lumea în care trăeşti şi căreia-i 

datoreşti a pune la contribuţie puterile tale, spre a-i 

arăta răul, a o preveni la consecinţele detestabile la

fiinţa ei şi tu cu ea eşti una. Şi dacă tu, o părticică 

mică, vezi bine, pentrucă ai ştiut a te cruţa de boalele

cuprins în religiune, că ea nu este numai o înfrumu- ce se lăţesc în societate, nu trebue a rupe legătura cu

seţare a vieţii, ci şi un adevăr pe care ne putem în- societatea, nici a te feri de ea. Din contră, cu seni-

temeia cu toată încredinţarea. nătatea tovarăşului ce este nelipit dela dragostea aso-

După noi au mai ţinut conferenţe în zilele următoare ciaţiei, în orice moment şi în orice chip ai datoria de

părinţii profesori dela facultatea de teologie din Cer

năuţi, Dr. V. Gheorghiu şi V. Tarnavschi apoi d-nii 

Dr. D- G. Boroianu, profesor la facultatea de teologie 

din Bucureşti, d. Marin Ştefănescu, d. V. Ghidionescu, 

amândoi profesori îa Universitatea din Cluj, primul 

nostru redactor d. 1. Mihălcescu, d. Şerban Ionescu> 

conferenţiar la facultatea de teologie din Bucureşti, d* 

Ioan G. Savin, inspector general în Ministerul Cultelor, 

d. Căp. Şt. Berechet.

Vom face dări de seamă despre toate acestea când 

ne vor sosi date mai amănunţite. Pentru acum, în cele 

ce urmează, dăm rândurile d-lui Prof. Dr. D . G, Boro- 

ianuy scrise cu acest prilej şi prin care apreciază lucrarea 

^Solidarităţii". Cursurile s’au închis printr’un tedeum 

de mulţămire, cu o cuvântare ţinută de P. S. leodosie.

Ceia ce s’a făcut anul acesta, fără îndoială a fost o 

manifestare culturală bisericească vrednică de toata 

preţuirea şi care e plină de nădejdi pentru viitor. Mi- 

nisteriul de Culte şi-a făcut datoria faţă de ea, dând 

ajutorul material de trebuinţă.

Dăm acum cuvântul d-lui Profesor Boroianu:

a servi pe ai tăi.

Chemarea cercului „Solidaritatea*

Timpul în care trăim ne dă tot mai mult de gândit. 

Pare că pe acest pământ, pe care vedeam din ce în ce 

cultura şi civilizaţia cu rezultate mereu îmbucurătoare, 

acum, după războiu, nu mai au nici o statornicie nici 

cultura, nici civilizaţia. Oamenii, mai răi, ca altădată, 

dau goana după bani, ca, apoi, cu ei să-şi dea curs la 

pofte din care nu iese nici cultură şi nici nu duce la 

civilizaţie. Străduinţa de altă dată, cât mai mare şi cu 

un caracter de continuitate, azi prea rar se vede, mai 

ales acolo, unde cultura nu prinsese prea puternic şi 

mai înainte de războiu. Şi cu cât starea aceasta continuă, 

cu atât mai mult se pierde şi din ceeace agonisisem 

altădată. Cu goana după bani şi cu stomahul ca ideal, 

nu se poate face nimic pentru cultură şi civilizaţie. Este 

drept că, fără bani, nu poţi realiza nimic. Numai că una 

este a dobândi bani spre a te cultiva, muncind cinstit 

şi întru sudoarea feţii tale, şi alta este a fi samsarul

*
* #

Starea aceasta, aşa cum este, se datoreşte lipsei de

frăţie dintre oameni. Omenirea, cu destule jertfe a ajuns 

să înscrie în legile ei principii înalte de egalitate, libertate,

fraternitate. In practica zilnică insă, nu este nici libera, 

nici nu lucrează pentru egalitatea dintre oameni şi nici 

nu practică fraternitatea. Din contră, sălbătăcia firii 

inculte este îmbrăcată în hainele unei culturi, ce are o 

armătură mai dibace pentru subjugarea fratelui. Cine 

nu vede, din câţi pot vedea, cum omul, departe de a 

considera pe om ca pe fratele său, tinde şi execută 

planuri de a folosi puterile şi energiile fratelui în binele 

său, nu arareori cu jertfirea intereselor celor mai vitale 

ale lui! Cine nu stă înmărmurit în faţa atâtor rele, ce 

pun pe om departe de menirea lui!

Lipsa de frăţie dintre oameni se datoreşte depărtării 

omului de bunul cel mare, pe care Dumnezeu i l-a pus 

la dispoziţie, de legea mântuitoare a Evangheliei lui 

Hristos. Sfânta carte, ce vindecă toate rălele, nu este 

cunoscută de mulţimea care trebue a o căuta şi a se 

conduce după ea.
#* *

De acest adevăr conduşi, membrii cercului „Solida

ritatea" pe lângă lucrarea ce fac prin revista lor, au 

început seria conferinţelor, prin car ,̂ arătând ceeace 

urmăresc, caută să alipească la mişcarea lor sufletele 

creştine doritoare de a cunoaşte învăţătura Evangeliei 

şi viaţa ei. Iar ca un omagiu al unor timpuri vrednice 

de amintit, conferinţele, anul acesta, au fost ţinute la 

Mănăstirea Neamţu.

Acolo, evocându-se un trecut măreţ, sub preşedinţia 

de onoare a I. P. S. Mitropolit al Moldovei D. D. Pimen, 

s’au deschis şi continuat, în luna August, conferinţele. 

Acolo, cu toate greutăţile transportului, au fost con

ferenţiari din toate părţile ţării şi au vestit cuvântul cel 

dătător de viaţă. Acolo, monahi şi vizitatori ai Mănăs

tirii, cu dragoste au ascultat cele ce li se spuneau şi 

cu vii aprobări au manifestat bucuria unei reînceperi 

de viaţă creştină, de unde, altă dată, au eşit atâtea în

văţături şi atâtea îndemnuri spre viaţă creştină.
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începutul acestei acţiuni, ce se va întinde la anul şi 

asupra altor localităţi, a fost bun şi este nădejde de 

mai bine. Căci, cum a arătat fiecare memt^u al cer

cului şi cum au putut observa ascultătorii, nu este 

vorba de vr’o înnoire în cele ale credinţei şi practicei 

creştine. Nu s’au dus acolo conferenţiarii ca să ofenseze 

cu ceva viaţa locală, nici sâ le propoveduiască lucruri 

noui, din alte cărţi. Ei s’au dus ca să trezească interes 

real petru sf. Evangelie, să arate că în sfânta carte se 

găseşte tot ceeace trebue pentru buna stare dintre 

oameni. S’au dus acolo, ca să îndemne şi să se în

demne împreună la punerea în practică a adevărurilor 

evangelice ce răspund tuturor necesităţilor sociale. N’au 

vestit acolo nici cer nou, nici pământ nou, ci au 

arătat ce se poate realiza şi cât de sus oamenii se pot 

înnălţa pe acest pământ vechiu de ani, dacă ştiu să 

deschidă zăvoarele cerului printr’o lucrare evangelică. 

Şi acolo, la Mănăstirea Neamţuy s’a putut vedea ce bine 

pot scolabora preoţii cu laicii şi de cât folos poate fi 

colaborarea aceasta.

Fia ca începutul acesta să se continue şi din ce în 

ce mai bine, chemând lumea la cunoaşterea Evangeliei 

să se ajungă la consolidarea forţelor creştine, dela care 

ţara n’are de aşteptat decât numai bine.

lata acum şi programa cursurilor, aşa cum s’a în

tocmit din capul locului, dar care nu s’a împlinit în
tocmai M

PROGRAMUL

Serviciul divin, ledeum. Binecuvântarea I. P. S. S. 

Mitropolit Pimen; P. S. S. Nicodim al Huşilor; P. S. S. 

Visarion al Bălţilor.

Dr. Ştefan Bogdan: Ştiinţa şi credinţă, 10,11 August. 

Profesor V. G. Isp ir: 1. Mănăstirile ca centre de
#

activitate misionară. 2. Misiunea creştină în faţa istorie1 

religiunilor, 8, 9, 10 August.

Ion Savin: 1. Aspecte culturale de după războiu. 

2. Religia în învăţământ, 11, 12, 13, August. 

Arhimandrit Valerie Moglan: Subiect rezervat. 

Prof Dem. Boroianu: Din dreptul canonic, 14, 15 

16 August..

Arhimandrit Scriban: Chestiuni religioase din ziua 

de azi, 8— 11 August, etc.

Prof. V, Gheorghiu: Exegeza N. Testament, 13, 14 

August.

Prof N. Seşan: Raportul dintre Biserică şi stat, 13,

14 August.

Pr. Grigorie Pişculescu (Gala Galaction): Crezul 

unui creştin ortodox în faţa confuziunii teologice de 

azi, 15, 16, 17, 18, 19 August, etc.

Prof N. Popescu: despre Monahism, 17, 18 August* 

Marin Ştefânescu (Prof universitar, Cluj): Idealismul 

creştin, 17, 18 August.

Şt, Berechet: Din istoria bisericilor vecine, 20, 21 

August.

Pr. S. Bejan: Biserica din Basarabia, 20,21 August.

George G. Antonescu (Prof. universitar, Bucureşti/. 

Din problemele pedagogiei moderne, 22, 23 August

Şerban lonescu: Curente social-creştine contempo

rane, 22, 23, 24, 25 August, etc.

V. N. Ciapă; Bisericile din Ardeal, 25, 26, etc.

Arhimandrit D aniil Ciobotaru: Subiect rezervat.

Vladimir Ghidionescu (Prof universitar, Cluj)\ Cul

tura Poporului, 26, 27 August.

Prof V. Tarnavschi: Exegeza V. Testament, 27, 29 

August.

Prof I. Popescu Mâlăeşti: Subiect rezervat, 27, 28,

29 etc.

Prof I. Mihâlcescu: 1. Ceva despre Fracmasonerie.

2. Doctrina creştin ortodoxă, 28, 29, 30 August

N. B. In Duminicile : 12 şi 26 August serbări câmpeneşti*
In zilele de 19 şi 28 August excursie la Mănăstirile Agapia şi 

Văratec,
4«

i.

Asociaţia preoţilor din judeţul Tutova

Cu ocazia conferinţelor pastorale ce s’au ţinut la 

Bârlad în August 1922, s’au pus bazele unei asociaţii 

a preoţimei tutovene, cu scopul de a-şi susţinea mai 

cu tărie interesele ei vitale în felurite ocaziuni şi a co

respunde împrejurărilor actuale, când fiecare breaslă, 

corporaţie sau instituţiune luptă pentru câştigarea drep

turilor sale. Singură preoţimea rămâne afară de arena 

luptei, ne-având nicio putere şi, în lipsă de vreun aju

tor ce i-ar fi putut veni de undeva, şi-a format tovă

răşia sau asociaţia amintită mai sus.

Ideia a fost inspirată de către însuşi şeful nostru, 

Prea Sfinţitul Episcop Nicodem, care, prin delegaţii săi, 

Părinţii Grigoriu} Donose şi Băjenaru, ne-a dat toate 

ndrumările de care aveam nevoie la înjghebarea men- 

ionatei asociaţiuni.

Scopul asociaţiei fiind şi îndrumarea preoţimei către 

o activitate pastorală mai intensă ca: formări de cer

curi preoţeşti, înfiinţări de biblioteci, case de cetire, so

cietăţi culturale, scoaterea unei reviste, propagandă 

contra sectelor, s’a ales un comitet de conducere din 

următorii părinţi: Gh. Ştefânescu, (Bârlad), Şt, Vasi- 

lescu (Lieşti), Gh. Ţuşnea (Ciureşti), C. Pricopescu (Pri

poneşti), 1. Chiriacescu (Stănuieşti) şi C. Grumăzescu 

(Perieni).

La începerea Primăverii, acest comitet avea să se trans

porte în fiecare parohie din judeţ şi să înceapă miş

care culturală-religioasă în toate satele, cu concursul 

parohilor respectivi, învăţătorilor şi a tuturor oamenilor 

de bine.

Profesori la predică

în oraşul Bârlad, la biserica Sf. Spiridon, frumos 

în oiţă prin sârguinţa parohului Gh. Ştefănescu} s’au 

ţinut un număr însemnat de predici şi conferinţe de 

către profesorii secundari şi institutorii dela şcolile pri

mare, de care fapt s’a pomenit şi în coloanele acestei
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reviste şi anume în nr. 6 din Martie, 1922..

Mai târziu, cu începere dela 1 Octombrie 1922, pre

dicatorii şi conferenţiarii s’au înmulţit şi, pană acum, 

treptele amvonului au fost păşite de către cei mai de 

seamă dascăli ce-i are Bârladul şi anume: Profesorii 
Paul Constantinescu, fost director al Şcoalei Normale, 

Gh. Alexandrescu de limba germană, Martiniuc de 

Matematici, N. Negru de Fizico-Chimice, C. Slobozeanu 
de Şt. Naturale, P. Todicescu de Pedagogie; Inst 

torii I. BalmuŞt G. Tutoveanu, 1, Anionovici.
Dar nu numai atât. Domnii profesori şi institutori 

amintiţi mai sus iau parte efectivă la corul ce dă răs

punsurile Liturghiei, cântând la diferite partituri, con

tribuind cu aceasta la mişcarea până în adâncul sufle

tului celor cari iau parte la serviciul divin.

mulţumirea deplină în toate faptele şi împrejurările 

vieţii.

Ii urăm viaţă lungă şi fericită, pentru sprijinul dat 

satelor, pe tărâmul cultural, al căror fiu este şi tot 

odată facem un călduros apel către toate persoanele 

binevoitoare de a ne trimite cărţi pentru biblioteca 

din sat. ^

Numele dăruitorilor va fi publicat prin ziare.

Cărţile se vor trimite la şcoala din Costienii-Mari, 

pentru bibliotecă. Mulţumim mai dinainte tuturor şi 

dorim ca fapta şi îndemnul d. N. D. Petrescu să străbată 

în lung şi în lat toată suflarea Neamului Românesc.

Prezidentul comitetului organizator, Pr. M. M. lo 

nescu, Paroh şi învăţător.

Faptele atat de creştineşti, pe cari le săvârşeşte cor

pul didactic al oraşului Bârlad, nu trebuiesc trecute 

sub tăcere ci, din contra, trebuiesc aduse la cunoş

tinţa tuturor, spre a fi luate ca pildă. Pe lângă că ne 

facem o datorie de recunoştinţă pentru frumosul gest 

arătat mai sus, dar în aceiaş timp, voim ca, în toate 

oraşele, corpul didactic cu cel preoţesc să-şi dea mâna 

şi să lucreze spornic pe altarul Bisericii. Pentru aceasta, 

însă, nu-i mai puţin adevărat că depinde în mare parte 

şi de noi, preoţii, cari, cu cât vom fi mai ageri şi cu 

tragere de inimă, cu atât vom putea să grupăm, în 

jurul nostru şi al Bisericii căreia îi slujim, pe toţi fac-

E X T E R N A

torii de lumină şi bine din localităţile unde ne găsim.

Părintele Ştefânescu aşa a tăcut şi a isbutit, pentru 

care lucru nu merită decât să fie lăudat şi imitat de 

noi toţi.
Sachelarul Corneliu Grumâzescu

Preotul satului Perierii— Tuto va.

O faptă de laudă şi un îndemn

Cu prilejul unei petreceri populare şi în scopul de 

a se reînfiinţa biblioteca, ce fusese distrusă în timpul 

războiului, în satul Costienii-Mari, R.-Sărat, d. N. D>
Petrescu-Zoiţa, profesor în Bucureşti, a binevoit să 

onoreze cu prezenţa Domniei-Sale întreaga asistenţă, 

aducând cu sine şi 90 volume cărţi cu felurit cuprins, 

ca prim ajutor la reînfiinţarea bibliotecii. Domnia-Sa a 

mai făgăduit încă 200 volume.

Publicul venit din felurite locuri a avut fericita oca- 

ziune să asculte conferinţa Domniei-Sale populară despre 

legăturile cu popoarele vecine şi, ca încheiere, Domnia- 

Sa a constatat trebuinţa de a ne cunoaşte mai bine vecinii, 

ocupându-ne în mod serios cu cititul.

In mijlocul însufleţirii generale şi în aplauze furtu

noase, d. N. D. Petrescu, a fost ca un far purtător de 

adevărata lumină, fiindcă, prin îndemnul ce a făcut, 

stăruind asupra bibliotecilor populare, s’a făcut un a- 

postol al Neamului.

Sătenii şi în deosebi cei cari îşi dau bine seama de 

ceia ce înseamnă o bibliotecă, îi aduc pe această cale 

cele mai călduroase mulţumiri şi roagă pe bunul şi 

atotputernicul Dumnezeu să dăruiască familiei sale

f  PIERRE LOTI

Cunoscutul romancier francez Pierre Loti s’a stins 

din viaţă în ziua de 10 Iunie la Hendayc, Francia în 

vârstă de 73 de ani. Toate ziarele şi revistele literare 

au pomenit faptul la vremea lui şi, dacă ar fi să vorbim 

din punct de vedere general, n’am mai avea ce să 

adăogăm şi noi. Dar noi voim să vorbim din punct de 

vedere special, ca revistă creştinească, fiindcă, altfel,

oricât de însemnat scriitor a fost Pierre Loti. nu ne am
;  v

apuca să scriem aici despre el. Avem însă pricini bi

sericeşti, şi acelea ne îndreptăţesc să scoatem specialul 

din general şi să spunem şi pentru cititorii noştri câte 

ceva despre acest scriitor.

Lucrarea lui Pierre Loti, cuprinzând, de p6 la 1879, 

când a început a scrie, şi până în zilele noastre, peste

30 de volume, e lucrare laică. El nu a fost omul din

sufletul căruia să respire credinţa, ci mai de grabă 

lipsa credinţei. A fost din şirul acelora care, ca Renan 
şi Jouffroy, îşi constată golul sutletesc al omului fără 

credinţă, nu se laudă cu el, dar îl constată şi-l spun.

Intre toate lucrările lui, se găsesc câteva care ating 

mai de aproape coarda religioasă, şi ele sunt acele 

care ne dau îndemn să pomenim de el la această ru

brică. Una este scrierea Jerusalem şi alta la Galilee. 
Se află în ele pagini care vor putea fi citite cu folos 

şi pentru apărarea credinţei noastre, cu atât mai mult 

cu cât izovorăsc din condeiul unui necredincios, nu 

vrăjmaş, dar care-şi mărturiseşte necredinţa.

Noi avem azi în tratarea religiunii capitulul Expe
rienţa religioasă, adică găsirea puterii religiunii dincolo 

de arătarea limpede a minţii mele, în ceiace încearcă 

însuşi suiletul meu în împrejurările mişcate în care, el 

se poate aîla.

In cele două scrieri citate, în care Loti vorbeşte 

despre Ţara Sfântă, se află bucăţi care pot fi de in

teres pentru noi din punct de vedere creştinesc, dar 

vrednice de pomenire găsesc mai cu seamă câteva 

pagine cu care se încheie Jerusalem, ca chestiune de
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experienţă religioasă, şi socotesc că acesta este cel 

mai bun prilej de a pomeni de ele, acum când 

toate publicaţiuniie literare au scris despre Pierre Loti. 

Să dăm şi noi această parte specială, paginele care 

trebuiesc ştiute şi care pot alcătui un mic crâmpei 

pentru apologetica noastră creştinească. De aceia noi 

ne vom apuca să le traducem aici, după ce le vom 

face o mică introducere.

Scoborând prin Calea Durerii, noi am străbătut mai

Pierre Loti socotea ca, dacă se va duce la Ierusalim, 

măcar că necredincios, va fi cuprins de emoţiunile care 

se revarsă din locurile unor atât de multe, de vechi şi 

de vii amintiri. Cu toate acestea stătuse o lună la Ieru

salim şi această emoţiune nu-1 năpădise. Străbătea 

căile Sfintei Cetăţi şi umbla prin ele fără o simţire deo

sebită, caşi cum s’ar fi plimbat prin oricare alt oraş 

din Răsărit. Atunci s’a gândit să-şi croiască el un mijloc 

prin care să ajungă a fi scuturat de simţirile locului sfânt. 

Şi-a zis că, dacă s’ar duce noaptea pe înălţimile Mun

telui Măslinilor şi de acolo ar privi, cine ştie ? poate va 

fi cuprins de fiorii tainelor trecute.

încercarea n’a izbândit. S’a întors de acolo mai în

durerat şi mai gol sufleteşte decât oricând. Cu toate 

acestea, ceiace n'a găsit prin mijloacele lui, a găsit câteva 

zile mai târziu cu mijloacele lui Dumnezeu.

Faptul acesta îl descrie în Jerusalem şi pe el ne 

apucăm să-l traducem. Cititorii vor vedea acolo cum 

Pierre Loti a ajuns să simtă fiorii creştinătăţii, prin pri

velişti la care nu se gândea, şi cum scrisul lui alcă

tuieşte o frumoasă pagină care trebuie să stea la în

demâna fiecărui preot.

Iată cuvintele răposatului romancier:

Noaptea aoeasta oare vine, — şi oare este aproape cea 

din urmă, pentrucă poimâne dimineaţa părăsesc Ierusalimul, 

vreau s’o petrec pe Ghetsimani, ou toate oă acum sunt 

mai lipsit de nădejde decât oricând.

De atâţia ani gândisem la asta, la o noapte petrecută 

acolo, în reoulegerea singurateoă I... Mult timp, după trista 

perdere a credinţei mele, îmi clădisem încă pe aoest loo 

unic nu ştiu ce nădejde necugetată. Mi se părea că pe 

Ghetsimani n’aş fi atât de departe de Hristos; că dacă el 

ou adevărat biruise moartea, măcar ca un foarte mare şi 

foarte curat suflet omenesc, poate că nenorocirea mea ar fi 

auzită acolo mai mult decât aiurea

arătare a lui... Deci

şi aş avea oarecare 

ă duc în seara aoeasta acolo ou o

inimă de gheaţă şi de fer; mă duc numai oa să-mi împac 

conştiinţa, oa să-mi împlinesc o datorie de mult timp 

visată.

Sunt aproape 11 ceasuri din noapte când o pornesc la 

drum, Luna e sus pe cer. Să te duci acolo singur, e cu 

neputinţă, chiar ou revolverul la brâu. E de trebuinţă să 

am lângă mine un ianioer înarmat, nu numai pentru pri

mejdiile din noapte, în care eu nu prea cred, ci din pri

cina vecinătăţilor oprite ale Haram-es*Şerif-ului, pe unde 

trebuie să trec, din pricina porţilor oraşului care sunt în 

chise şi oare nu se pot deschide decât după porunca tri- 

measă ou regulă dela paşa din Ierusalim,

seara e o

mtai tot Ierusalimul, tăcut, întunecos şi dsşert. Casele sunt 

Închise. In umbra străzilor boltite, tremură ici şi colo, 

departe unul de altui, câteva felinare care fumegă. Ia iot 

lungul drumului nostru, nimenea decât doi sau trei soldaţi 

întârziaţi, care se întorc la căzărmi. Nimic decât zgo 

paşilor noştri, care huieşte mai tare pe aceste petre sună

toare, şi zângănitul lungii săbii eu teacă de argint pe care 

o târâie ianioerul.

El îmi spune turceşte ; „Ierusalimul, vezi, 

ţară de calici41, nu e nimic în el. Pentru noi, musulmanii, 

e aceasta... (şi mişcând mâna, arătă împrejmuirea Sfântă, 

moschsia lui Omar, de care ne apropiam). Pentru tine, creş

tin, e Sfântul Mormânt. Dar e totul. Celelalte nici nu face 

să Ie mai socoteşti. Vezi, seara nu e nimicu.

In această mahala, în care creştinii nu pot intra, din 

jurul sfintei moschei, ianioerul schimbă câteva cuvinte cu 

paznicii de noapte,—şi trecem...

Haidem, ceasul trece. E mai târziu decât atunci când 

Iisus şi-a făcut colo pe munte rugăciunea de agonie, pen

trucă el fost prins de ceata armată spre miezul nopţii. Ne 

suim şi noi încet spre Ghetsimani.

Tot nimic însă în sufletul meu cel băgător-de-seamă şi 

neliniştit; nimic decât influenţa nehotărâtă a lunii şi a 

mormintelor, frica instinctivă de toată această ţară albă....

Lumini se ridică pe înălţime; să fie vreo 20. Nişte oa

meni vin din direcţiunea Of el ului şi se grăbesc, parcă 

aleargă... Noi însă nu bănuisem oă ne am fi putut întâlni eu 

cineva la aşa ceas. „Ă.li! zise ianioerul cu dezgust, evrei î 

Au îngropat pe unul de:ai lo r!u. In adevăr, văzui înfă

ţişări deosebite, veşmintele lungi şi strâmte şi tichii blănite. 

(Se ştie că la dânşii e obiceiul de a duce îndată cadavrele 

abia răcite, ca lucru necurat, la orice ceas din zi sau din

can

ar săvârşi pe ascuns o faptă rea.

In sfârşit, după atâtea şovăiri care au lungit drumul 

meu, iată şi locul numit Ghetsimani, măslinii lui, tristele 

lui petre. Lângă mănăstirea adormită a Franciscanilor, m’am
1 *

suit şi m’am oprit la locul pe care oamenii stricători I au

lăsat aproape aşa cum a trebuit să fie şi în zilele cele 
vechi.

Ca să fiu singur, am spus ianicerului: „Şezi ai o i; ai să 

mă aştepţi puţin, poate un oeas, până te-oi chemau. Pe 

urmă, m’am depărtat de el atâta cât să nu-1 mai văd, şi 

m'am lungit la pământ, peste rădăcinile unui măslin.

Cu toate acestea nicio simţire deosebită nu se desprinde 

încă din lucruri. E şi acesta un loc ca multe, numai ci 

ceva cam ciudat.

Odată ou mine, colo în faţa mea v iii

Ierusali

care,
în seara aceasta, e aburită şi albă, din pricina sultelor

înfă

ţişare de nori, zidurile acestea se ţin la aceiaşi înălţime 

caşi locul unde sunt eu. Cineva ar zice că stau spânzurate 

şi sunt numai nălucire.

De aici a trebuit să le privească şi Hristos în timpul 

nopţii lui de agonie. Pe cer, ele îşi trăgeau marea lor linie

4
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dreaptă, fără îndoială, în vremea aceia mai puţin crestatê  

pentrucă nu erau turceşti, şi erau întrecute de vârful ace

lui templu măreţ şi stăpânitor, pe care noi nu ni-1 mai în- 

ohipuim. In noaptea aceasta nici o casă nu se arată peste
«

oreasta zidurilor, nicio lumină, ci numai singură bolta moŝ  

oheei lui Omar peste oare luna aruncă luciri albăstrii, şi 

din vârful căreia stăpâneşte semiluna lui Mohamet.

E cea din urmă zi a mea în Ierusalim, sfârşitul acestei 

călă/orii amăgitoare, care din ceas în ceas, parcă, se arată

Lângă mine, în apropierea nemijlocită, e singurătate 

adâncă. E muntele petros, care ia şi el parte la nemăsurata 

revărsare de îfcze albe din cer. E şi el străpuns de lumina 

lumii, iar rarii măslini de pe spinarea lui îşi aruncă um

brele lor în slabe zugrăviri negre mărunte.

Lătratul cânilor din Ierusalim, oare nu mai încetează 

toată noaptea, ca îa toate oraşele turceşti, abia se auzea de 

jos, din fundul văii. Dar aici ajunge, de departe, sonor şi 

uşor. Fără îndoială, alte răsunete îi schimbă drumul, căci 

pare că pleacă de sus, că vine din cer. Şi din când in când 

se amestecă în el şi câte un strigăt mai aproape. E che. 

marea mai tăoută a unei păsări de noapte.

Fruntea mea ostenită, dă să se razime pe măslin şi se 

loveşte. Aştept nu ştiu ce nehotărât, pe care nu-1 nădăj

duiesc, — şi nimic nu vine la mine şi rămân cu inima 

închisă, fără o clipă măcar de descordare, cât de dulce, ca 

la Sf. Mormânt în ziua sosirii.

Cu toate acestea rugăciunea neslobozită din buze, era 

arzătoare şi adâncă. Şi venisem din „marea turburarew şi 

din prăpastia nelinişteL..

Nu, nimic; nimenea nu mă vede, nimenea nu mă ascultă, 

nimenea nu mi răspunde...

Aştept, şi clipele trec, şi ele mi aduc risipirea celor

din urmă nădejdi confuze. E prăpastia prăpăstii lor în care 
mă simt căzând....

Atunci, deodată, cu glas năprasnic şi aproape rău, am 

chemat pe ianicerul care, puţin mai înoolo, veghea supus:.

Vino, s’a sfârşit, să ne întoarcem!w

Şi cu sufletul mai amăgit, mai gol decât oricând, amar 

şi aproape răzvrătit, m’am scoborât iar spre vechea poartă 

legată în fer, ca să mă întorc în Ierusalim.

Paznicii o lăsaseră pentru noi puţin deschisă şi eu treo 

oei dintâi, împingând puţin cu umărul aripa grea. Atunci 

santinela, zmulsă din vreun vis în care moţăia, sare în sus 

mă apucă de guler şi dă alarma, în timp ce eu, într’o 

mişcare de apărare negândită, mă întoro să-l iau de gât, 

de altfel simţindu mă în clipa aceia mâniat şi aspru, gata 

la toate violenţele instinctive. Timp de două secunde ne

hotărâte ne-am ţinut astfel în întunerec. Oamenii postului 

au alergat şi ianicerul s’a amestecat şi el. De o parte şi 

de alta, ne-am recunoscut şi am zâmbit. Văzut la lumina 

unui felinar adus atunci, soldatul turc care m’a oprit are 

înfăţişarea neştiuitoare şi bună. îşi cere iertare, temându se 

să nu mă plâng. Eu dimpotrivă, îi întind mâna. Greşala 

e de partea mea, fiindcă ar fi trebuit să las pe ianicer să 

treacă el înaintea mea şi să spuie cuvântul de trecere.

In noapte deplină, noi ne suim în mahalaua Iafei pe 

lunga Cale a Durerii, care pentru mine nu mai este decât 

o stradă oarecare, ceva mai înfricoşătoare decât altele, 

într’un vechiu oraş din Răsărit.

Duminică, 15 Aprilie.

tot mai îngheţată.

M’am trezit sub itnpresiunea dureroasă şi aspră a nopţii 

de mai nainte, în sentimentul, mai întâi confuz, a nu ştiu 

ce care se sfârşişe, ceva neiertat, neînduplecat.... Şi, din 

toate părţile, se aud sunetele de liturghie, clopotele vesele 

de Duminică umplu aierul, — întru preamărirea acestui 

Hristos, pe care niciodată n’am ştiut să-l găsesc. Pe str&zi, 

luminate de soarele vesel de primăvară, trec şiruri de fete 

care se duc la biserică sub călăuzirea călugăriţeior, bata

lioane de copii cu fes şi cu haină lungă, *cum e obiceiul 

în Răsărit, sub călăuzirea călugărilor. Femeile creştine din 

Ierusalim trec şi ele îmbrăcate în felul turceso, cu înveliş 

alb, şi femeile din Betleem, cu haină împodobită cu bani 

de aur şi de argint, alergând toate acolo unde le cheamă 

clopotele.

Acum, sub ferestrele mele, strada întreagă zbârnâie de 

acelaş strigăt asouţit, ca, scos dintr’o dată de mii de lăstuni 

în zbenguială. Cunosc acest strigăt de veselie, care se aude 

la toate Maurele şi la toate Arăboaicele, acest „iu, iu, iu!w 

sălbatec, cu care ele însoţesc toate jocurile şi sărbătorile. 

Dar e tot pentru Hristos, şi de data asta. E o ceată de 

închinătoare, venită tocmai din fundul Abisiniei, care în 

dimineaţa aceasta îşi fac intrarea în cetate asfântă, pe care 

o salută cu glasul plin, după obiceiul străvechiu. îmbrăcate 

ca Beduinele din pustie, cu haine negre şi cu voaluri negre, 

ele înaintează ca o procesiune de înmormântare, ca o inşi- 

ruire de jale pe petrişul luminat de soare. Dela o clipă 

la alta, ele iar slobozesc puternicul lor strigăt ascuţit, şi 

preoţi de ritul lor, negri ca ele şi la veşminte şi la faţă, 

aşteptându-le dealungul drumului, şi ridicând mâna pentru 

binecuvântare, răspund în fiecare dată: «Să vă întoarceţi 

cu bine!» Serioase, adâncite în visul lor, ele merg fără a 

şovăi sub privirile pornite pe râs şi proaste ale câtorva 

turişti moderni, rezemaţi în coate pe la 

măresc din ochi multă vreme, ca pe nişte năluci cu glas 

piţigăiat. Colo, departe, la capătul străzii, ele cotesc şi cu 

pasul lor socotit şi iute, o iau drept spre Sf. Mormânt, în 

întâiul avânt al extazului lor de fiinţe barbare.

înainte de a părăsi Ierusalimul, eu vreau să mai pătrund 

astăzi odată în clădirea sfântă..*.

Aproape de intrare, pe „peatra ungerii*4, o mamă şi-a 

aşezat copilul ei de câteva luni şi, cu un zâmbet de 

bucurie încrezătoare, ea îl rostogoleşte încet, pentrucă toate 

părţile micului trup să ii atins marmora sfântă.

Mai departe,.... prin cotituri pe care acum le ştiu, m&

scobor în jos până la oiudata criptă adâncă a Sfintei Elena.

pe acelaş drum pe oare l-am făcut a doua zi după sosirea

mea în Ierasalim, dar ou o inimă mult mai deosebită şi

mai învârtoşată, în care vechea mişcare a inimii, va i! nu 
se mai găseşte.

Pe urmă, întors lângă Mormânt, mă sui aproape fără să 

vreau pe scara care duce la paraclisul înalt pe Golgota

Şi acolo însă, în acest loc al extazelor şi al sughiţurilor, 

mi se pare că încă nimic nu se poate mişca în mine. Li-

niştit, cercetez altarul cu privirea, cele trei aşezate

g&lb
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ceara, oare se desprind înainte dintr’un fel da curcubeu icoanelor nesigure, oricum, radiază cuvântul iubirii şi al

roşiatec. Pe urmă tavanul foarts jos, zugrăvit naivy ca un 

cer albislru, ps care spânzură stele de aur şi îngeri, şi 

luni cu chipul de om privind spre pământ, O ambră slabă

vieţii.

Dar acest cuvânt pe care numai Ei a îndrăznit să-i 

spuie pe acest pământ perdut, — şi cu o siguranţă peste 

stăpâneşte cuprinsul, cu toate lumânările şi candelele. în măsură de tainică, dacă ni se ia îndărăt, nu mai rămâne

acest paraclis, totuşi foarte mic, E târziu şi în clipa aceasta nimic. Fără această cruce şi această făgăduinţă care lumi-

nu mai sunt acolo decât câteva femei, aşezate în colţuri 

întunecoase şi plângând.

Dar sunt şi bărbaţi care, înainte de a părăsi Sf. Mormânt, 

continuă a se sui aici, unul câte unul, pentru a se închina 

şi a se ruga. Eu mă sprijin de un stâlp de lângă altar

şi'i privesc venind.

Mai întâi, iată un tânăr soldat cazac, cu o înfăţişare 

războinică şi mândră, târându-se în genunchi sub eatape- 

teazmă, pentru a săruta locul unde a fost înfiptă crucea 

lui Iisus, în stânca Golgotei.

După dânsul vin femei în veşminte lungi negre, din nu. 

ştiu ce ţară, care cu braţele ridicate, cu palmele deschise, 

se roagă ou lacrimi infcr’o limba şi după rituri necunoscute.

Pe urmă soseşte o biată bătrână, umilită şi tăcută, care 

mai întâi se aşează în genunchi ceva mai departe, parcă 

n*ar îndrăzni. Din bucceaua ei de închinătoare venită de 

departe, ea îşi scoate evanghelia, ochelarii, o lumânărică 

pe care o aprinde, şi, în sfârşit, înaintează după cea făcut 

o metanie, pentru a începe iar cu îngenuncherile şi rugă

ciunile.

Sunt şi răstimpuri de singurătate şi tăcere, în timpul 

cărora abia se aude îndărătul meu un uşor zgomot de 

sughiţuri.
>

Şi iarăşi, alţii vin, având aceiaşi ochi de umilinţă şi de 

credinţă.

La urma urmei, a fost bine că acest loc a fost însemnat 

ca loc al Răstignirii, chiar dacă lucrul nu e adevărat. 

Pentru cei ostenty şi însărcinaţi, e o nespusă bucurie de 

a veni să plângă acolo. Şi de altfel, dacă Hristos îi vede, 

pe aceşti amărâţi înghenuchiaţi care se roagă, ce strică 

greşala în ce priveşte locul, numai dacă inima lor se to

peşte de recunoştinţă şi dragoste, pe această stâncă, în 

amintirea agoniei lui !

Oh ! şi-au ales partea cea bună acei care se închină 

fără a înţelege... Şi a face ca ei, poate că n’ar fi de tot 

cu neputinţă şi pentru sufletele mai complicate şi mai 

adânc văzătoare, cum suntem noij a face ca ei, nu prin 

simplicitate, căci vai! nu poţi să te mai faci simplu, ci 

dimpotrivă, printr'o opintire mai înaltă a judecăţii noastre. 

Căci El rămâne totdeauna nepătruns, chiar pentru cine şi ia 

osteneala de a cerceta cu cuget adânc textele Scripturii. 

Şi atunci, atâta vreme oât enigma rămâne, nădejdea poate 

trăi şi ea. Oh ! sunt mărginiţi şi de o trufie copilărească 

acei care se mulţămesc cu obiecţiunile urzite de logica în

gustă omenească, pentru a îndrăzni să tragă vreo încheiere, 

într’un sens sau în altul, în mijlocul nepătrunsei taine a 

totului,,.

Ce valoare are, Doamne, ceva mai multă sau ceva mai
•«

nează lumea, în colo nu mai este deoât frământare de

şartă în noapte, umblet de muşte în mers spre moarte...

N’au să mi stea împotrivă, acei care o singură dată în 

viaţa lor au cunoscut adevărata dragoste, — înţeleg dra

gostea cea mai curată, acea pe care o ai pentru o mamă, 

pentru un fiu, pentru un frate. Ceilalţi, indiferenţii, oa- 

menii care au perdut ruşinea sau trufaşii, eu vorbesc aici 

mai mult decât oricând o limbă neînţeleasă pentru ei..

In paraclisul îmbibat de lacrimi, în care aierul este ca

îngreuiat de rugăciunile veacurilor, eu trec cu mintea din

nou peste aceste lucruri gândite încă de snte de ori mai 

nainte... Dar pentru a te închina fără a înţelege, ca aceşti 

oameni simpli cari vin aici, — şi care sunt înţelepţii, oa

menii logici din această lume, — trebuie, fără indoială, o 

intuiţiune şi un zbor al inimii pe care ei le au încă, dar 

pe care eu nu le mai am...

îndărătul meu, răsună acum un zgomot deosebit, de lo

vire pe lespezile de marmoră» Un om bătrâa eu părul alb 

e acolo, îngenuuchiat, care-şi loveşte fruntea de pardoseală.

Şi deodată el se ridică, cu manile împreunate, cu la

crimi pe obrajii storşi, cu ochii mari, deschişi într’o expre- 

siune de încredere şi bucurie suprapământească. E un bă

trân sfârşit, cu faţa ca pământul, chiar şi atins de aripa
#

morţii, — dar în clipa aceasta schimbat la faţă, de o fru- 

useţă triumfătoare, cu toată urâţenia şi dărăpănarea lui. 

In ceasul prăpădirii lui de neînlăturat, biată sfărămătură, 

Cum şi este el de pe acum, totuşi a putut să se agaţe cu 

mânile de ceva radios şi veşnic. Bunic care se duce, el 

ştie că se va întâlni sus, poate cu fiii sau cu nepoţii lui, 

cu vreun căpuşor creţ de copil... Ah ! credinţa, credinţa 

binecuvântată şi desfătătoare 1... Acei care spun : «Iluziu- 

nea e dulce, e adevărat, dar e iluziune; de aceia trebuie 

s’o stârpim din inima oamenilor», sunt tot atât de zmintiţi 

ca şi cum ar desfiinţa leacurile care liniştesc şi adorm du

rerea, sub pretext că puterea lor merge numai până la 

moarte...
*

Şi puţin câte puţin, iată că mă simt şi eu pătruns de 

impresiunea dulce amăgitoare despre o rugăciune auzită şi 

ascultată.,. Cu toate aoestea eu credeam sfârşite aceste nă

lucirii...

In noaptea trecută, pe Ghetsimani, fără îndoială, era 

încă prea multă trufie în umblarea mea după singurătate. 

Aici însă sunt mai bine în locul meu de mizerie, ameste

cat cu aceşti umiliţi care strigă din tot sufletul lor. De 

altfel sunt şi ei deopotrivă cu mine şi eu n’am nimic mai 

mult decât ei. Mâne vor fi praf toate bucuriile mele pă

mânteşti, şi câţiva ani, scurţi ca o zi, mă vor face la fel 

cu bătrânul care stă colo... Ah! să mă rog ca el, când
%

puţină putere de a înţelege ! Căci noi tot nu vom dezlega sfârşitul va fi aproape; să mă rog ca ei toţi!... Să mă

niciodată nimic prin noi înşine din întrebările pe care le arunc şi eu peste aceste lespezi ale Golgotei şi să mă cu-

putem pune existenţa noastră. îngrămădirea fund într’o adoraţiune!.,. Dar acest Hristos din iooande au-
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rite pe care-1 imploră ei aici e prea deosebit de Hristosul 

copilăriei mele, şi aceste izbucniri văzute, aceste avânturi 

care te tac să cazi în genunchi, nu mai sunt cu putinţa 

pentru oamenii din vremea mea ; chiar în acest paraclis 

al Răstignirii, care de atâtea veacuri cunoaşte sughiţurile, 

mă înţepeneşte pe loc un sentiment de o esenţă ou totul 

modernă şi mă ţine în nemişcare...

Şi ou toate acestea ceva începe să-mi turbure ochii!... 

A venit pe neaşteptate şi fără putinţă de împotrivire. In 

acest ascunziş al stâlpului care mă acopere, iată că plâng 

şi eu ; plâng acum cu toate lacrimile îngrămădite şi înă

duşite în lungile mele chinuri trecute, în curgerea atâtor 

comedii schimbătoare şi goale, din care a fost ţesută exis

tenţa mea. Te rogi cum poţi, şi eu nu pot mai bine. Deşi 

în picioare în umbră, eu sunt acum la pământ cu tot su

fletul meu, ca şi bătrânul în extaz de lângă mine, ca şi 

soldatul oare adineauri se târa pentru a săruta petrele. 

Hristos! ahl da, orice ar face şi ar spune oamenii, el ră

mâne cu adevărat inex;>lieat şi unic! îndată ce crucea lui 

se arată, îndată ce numele său se rosteşte, totul se domo

leşte şi se schimbă, mâniile vechi se topesc şi poţi zări

oum [oamenii ajung să se lepede de una şi de alta, şi

prin aoeasta să se cureţe.

Dinaintea celui mai mic crucifix de lemn, inimile trufaşe 

şi aspre îşi aduc aminte, se umileso şi nasc mila. El este 

urzitorul visurilor fără păreche şi magul veşnicelor revederi* 

El e stăpânul mângâierilor ne mai nădăjduite şi împăratul 

iertărilor nesfârşite.

Şi în clipa aceasta, oricât de ciudat ar părea lucrul ve

nind dela mine, aş vrea să îndrăznesc a spune acelora din 

fraţii mei oare m’au urmat la Sf. Mormânt: Căutaţi-L şi

voi ; încercaţi... voi n’aveţi nevoie să veniţi cu pompă la

Ierusalim, fiindcă, dacă este, El e pretutindenea. Poate că-1 

veţi găsi mai bine decât am putut eu.,. Şi de altfel eu 

binecuvintez chiar şi această clipă scurtă, în care aproape 

am caoerit din nou într’Insul nădejdea nespusă şi adâncă, 

aşteptând totuşi ca neantul să mi se ivească mâne iar şi 

mai negru.

Ca date biografice, trebuie să spunem că Pierre Loti

s’a născut la Rochefortsur Ler în ziua de 14 Ianuarie

1850. Deoi a murit în vârstă de 73 de ani.
>

Pierre Loti a fost ofiţer de marină. După numele său 

adevărat, se chema Julien Viaud. A ajuns până la 

gradul de capitaine de vaisseau (lt.-colonel), iar acti

vitatea de scriitor l-a ridicat la rangul de membru al 

Academiei franceze.

El a făcut mult rău creştinismului prin simpatiile 

foarte neîndreptăţite pe care le-a arătat Turcilor şi prin 

care abătea de deasupra lor tratamentul pe care Turcii 

îl meritau din partea Europei, ca popor sălbatec şi 

neadeptabil condiţiunilor de viaţă civilizată. Turcii l-au 

ridicat în slăvi, pentrucă aveau în el pe acel care le 

acoperea cruzimile înfricoşate. Ce să faci? Era natură 

de scriitor, care zugrăvea lucrurile în subiectivismul 

simţirii sale, dar cu totul dincolo de adevărata stare a 

faptelor.

Cineva îmi spunea acum trei luni la Constantinopol 

că Pierre Loti a scris în colori foarte poleite despre 

cimitirul turcesc Eiub dela Apusul Constantinopolului. 

Regina noastră Carmen Sylva a fost doritoare să vadă 

cimitirul, împinsă numai de minunată descriere a lui 

Pierre Loti. Cu toate acestea nu era nimic de văzut. 

Eiubul era un cimitir prăfuit, dărăpănat şi neîngrijit, 

cum sunt toate cimitirele turceşti. Scriitorul însă a scris 

în colorile fantaziei lui aurite şi a amăgit lumea.

Aşa şi cu Turciii. I-a zugrăvit dintro lăture a sim

ţirii lui, dar nu după adevărul lucrurilor* Prin aceasta, 

el a făcut rău, fiindcă a făcut să fie privit cu simpatie 

un popor care nu merita aceasta.

Vorbind în Mai trecut la Constantinopol despre 

moartea lui Pierre Loti cu Episcopul englez Charles 

Gore, cu care ne întâlnisem la Bucureşti şi cu care ne 

vedeam şi la Constantinopol, Episcopul accentua tocmai 

aceasta, că Pierre Loti a făcut mult rău creştinilor.

Ne-am simţit datori să spunem aceasta aici, şi cu 

ele încheiem.

C onfer enţa inter ortodoxă din Constantinopol.
Expunerea de motive a d-lui Senator

Petre Drăghici
%

Sanctitate,

Înalţi Prea Sfinţiţi Părinţi,

Prea Onoraţilor Domni,

Delegaţiunea bisericei ortodoxe române autooefale, Ia de

claraţiunile făcute şi la proiectul de hotărâre prezentat din 

partea sa, ou onoare îşi expune motivele sale în urmă

toarele :
1. — Delegaţiunea e lămurită că Biserica Ortodoxă ştie 

că formula de intercalare din Calendarul Iulian nu e în

deajuns de exacta, pentru a ţine anul civil în concordanţă cu

anul solar astronomio.

Anul Iulian, conform normei de intercalare e de 365,2500 

zile, pe când media anului sol ar-astronomic e de 365.2422 

zile, deci între anul Iulian şi cel astronomic, — pe 

baza mediei, — e o diferenţă de O.0078 zi. — Această dife

renţă, — dela introducerea calendarului Iulian (45 în Hrist). 

până la sfârşitul secolului al 20*lea (d. Hrist), — e de 

16 zile, şi în curgerea vremurilor această diferenţă, con

secutiv, va creşte.
In astfel de împrejurări, calendarul Iulian, şi azi în 

uzul Biserioei Ortodoxe, are nevoie de îndreptare, deoparte 

prin suprimarea zilelor cu oare s’a lungit anul Iulian în 

decursul timpului faţă de anul solar-astronomic, — iar de 

altă parte prin introducerea unei norme de intercalare, care 

pentru viitor să asigure ţinerea în concordanţă a anului 

civil cu anul solar-astronomic. — Această îndreptare trebuie 

să se facă pe baze strict-ştiinţifice, şi cu cea mai mare 

exactitate, ce o poate admite viaţa practică.

2. — O îndreptare a calendarului însă, nu se poate face 

od unilateral, ci numai în comun acord cu toate Statele

şi toate cultele, într’o conferenţă mondială, cu concursu-

oamenilor de ştiinţă şi de specialitate.

A1G
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Drept aceia ya trebui să se stăruie, ea această conferenţă 

mondială să fie de urgenţă convocată, prin „Liga Na

ţiunilorw.

La această conferenţă vor putea fi luate în discuţiune 

şi alte scăderi ale calendarelor în uz, precum sunt: îm

părţirea arbitrară a zilelor din an, asupra lunilor, — mutarea 

zilei în fiecare an pe altă dată calendaristică, — o împărţire 

nu prea ritmică a zilelor asupra lunilor, ceeace nu permite 

aranjarea lor în sferturi de an, de zile şi săptămâni egale,

— şi altele, pentru care s’ar face propuneri concrete de în

dreptare.

Iniţiativa pentru convocarea prin „Liga Naţiunilor4* a 

conferinţei mondiale, să o ia în numele, Bisericei Ortodoxe 

întregi înaltul Scaun Patriarchal Ecumenic din Constau* 

tinopol. — Delegaţiunea care ar avea să reprezinte inte

resele Bisericei Ortodoxe întregi şi să susţină proiectele îna

intate de ea la conferinţa mondială, — ar putea fi numită 

de acum.

3. — Delegaţiunea crede că Biserioa Ortodoxă va adera 

la astfel de îndreptări ale calendarului, oare au de scop în~ 

bunătăţirea stărilor calendaristice de azi, — se înţelege de 

la sine, întrucât vor fi în concordanţă cu canoanele, normele 

şi tradiţiunile ei. Trebuie însă de la început să*şi exprime 

părerea că stabilizarea datei zilei pe ziua din săptămână 

prin anularea unor zile din şirul zilelor din săptămână, 

cu greu va fi admisă de sentimentul public a sutelor de 

milioane de oameni, şi nici bisericele nu ar putea-o accepta, 

pentrucă această anulare a unor zile din şirul zilelor de 

săptămână, ar zdruncina ordinea de fier a săptămânii, şi 

ar produce resentiment şi turburări în public, şi nu s’ar 

validita în practica vieţii.

Din punct de vedere bisericesc însă, nu întimpinăm nicio 

piedică, dacă ziua în săptămână se stabilizează pe dată fixă 

calendaristică, prin contragerea zilelor ce trec peste 364 

zile (52 săptămâni) în an, — în o săptămână care se va 

intercala (în locul zilei bisecte de azi), conform unei formule 

bine statorită de ştiinţă, după un număr anumit de ani.

4. — Dorinţa se manifestă tot mai mult şi mai puternio, 

oa atât din punct de vedere creştinesc şi moral, <?ât şi din 

punct de vedere praotic — economic, — unitatea sărbăto

rilor, pentru toţi ceioe cred întru Hristos, spre mărirea 

Domnului şi Mântuitorului nostru, să fie cât mai curând 

restabilită.

Delegaţiunea aşa crede că Biserica Ortodoxă a Răsăritului, 

şi în prezent, ca şi în trecut, să facă primul pas spre uni

tatea dorită, cu inima curată, ou sufietnl liniştit şi ou con

ştiinţa împăcată, că săvârşeşte un lucru bun şi plăcut lui 

Dumnezeu.

In consecinţă, şi delegaţiunea Bisericei Ortodoxe române 

autocefale, în deplin acord cu bisericele surori, propune 

şi ea că, până ce conferinţa mondială ar lua în afacerea 

îndreptării radicale a calendarului măsurile cuvenite, Bise

rica Ortodoxă să decreteze înlăturarea diferenţei dintre stilul 

vechiu şi nou, prin suprimarea celor 13 zile, având să 

urmeze după l-a zi a lunei Iulie din anul curent a 14-a 

zi a acestei luni, cinstindu se amintirea sfinţilor din acele 

zile, pentru anul în curgere, împreună cu sfinţii pomeniţi 

dela 15 Iulie până la 27 Iulie a. c. Prin această proce

dare cele două calendare folosite azi în bisericele creşti»* 

s’ar unifica de acum.

5. Suprimarea celor 13 zile de diferenţă între stiluri adiee 

cu sine că, pentru determinarea zilei Paştilor, Biserica Or

todoxă trebuie să-şi adapteze ordinea pascală noilor împre

jurări, şi deci trebuie să caute o bază reală pentru sena

orânduire.

Delegaţiunea atrage luarea-a-minte a oonferenţei dele

gaţilor Bisericilor ortodoxe autooefale, asupra împrejurării, 

că în timpul mai nou s’a dovedit pe date absolut ştiinţi

fice, sigure şi documentate,—în conglăsuire prefectă cu tra

diţiunea păstrată în Biserica noastră ortodoxă, că răstignirea 

Mântuitorului nostru s’a săvârşit: Vineri, 14 Nisan, care zi a 

fost, după calendarul Iulian, pe acele vremuri în vigoare, 3 

Aprilie 33, şi nu altă zi. Fiind această zi constatată pe baze 

cronologice incontestabile, este dată putinţa Bisericilor creş

tine, să serbeze ziua învierii Mântuitorului la adevărata si a 

faptului întâmplat, se înţelege deocamdată, în cadrele ca

lendarului azi încă în uz, la ziua aniversării evenimen

tului de regenerare sufletească a omenirii. In urma mutării 

datei de 5 Aprilie (deooamdată cu 13 zile) pe 18 Aprilie* 

termenul serbării Paştilor, în cadrele calendarului de azi, 

ar fi septămâna ce se începe cu 18 Aprilie. Ficsarea aces

tui termen e în complectă conglăsuire cu canonul nicean, 

nu e în contrazicere cu al 7 1ea canon apostolic, şi ţine 

seamă şi de simbolica jertfire din tratamentul vechiu, cere 

avea loc, în pământul făgăduinţei după întăiul seceriş, 

când se aducea jertfă primul snop de grâu, şi se arăta că

prioara în mirişti.

După socoteala timpului de azi această jertfă se făcea 

în a doua jumătate a lunei Aprilie. Spre liniştirea acelora 

cari ar crede că la~ termenul fixat, tot ar mai putea coin- 

cide pasca iudaică cu Paştele creştinilor, delegaţia scoate 

la iveală împrejurarea că, în calendarul iudaic (stătorit la 

364 d. Hrst.), anul e socotit cu 365.2468 zile, deci faţă 

de media anului solar-astronomic se arată o diferenţă de

0.0046 zi, respective ou atât e mai lung decât anul solar. 

Această diferenţă, dela întroducerea lui, până în ziua de azi, 

se urcă la peste 7 zile, care va să zică: s’a îndepărtat de 

anul solar-astronomic tropical, ou o săptămână. Aceasta 

are drept urmare că 15 Nisan rămâne în urmă faţă de ca

lendarul civil, cere a se rectifica, şi deci e în urmă faţă ie 

Luna pascală creştină, cu o săptămână, şi în decursul veacuri

lor se îndepărtează tot mai mult.

In urmare este exclusă o coincidere a Paştilor creştine 

cu Pasca iudaică, întrucât terminul serbării se admite: *i>  

tămâna ce se începe cu 18 Aprilie.

6. Delegaţiunea se simte îndemnată a propune eoare- 

rinţei delegaţilor Bisericilor ortodoxe autocefale, ca si în

drepte către înaltul Scaun Patriarhal Ecumenic din Cĉ - 

stantinopol, rugămintea ca, dupăce hotărârile conferinţei în

trunite, vor fi ratificate de sinoadele bisericelor autocefale, 

să aducă aceste hotărîri direct ori prin intervenţia .Ligii 

pentru înfrăţirea popoarelor prin mijlocirea bisericelor creş

tine* la cunoştinţa şi celorlalte biserici creştine din lume. 

reîmprospătând vestirea Sfinţilor Părinţi întruniţi la primul 

sinod ecumenic la Niceia: că biserica creştină a Răsărita- 

lui din nou aduce jertfă pentru restabilirea unităţii săr»



BISERICA ORTODOXA ROMÂNA

bătorilor creştine, şi oere depărtarea acelei pietre de des

părţire, care acum 840 ani, a fost pusa între biserica Creş

tină a Răsăritului şi cea a Apusului.

Dacă celelalte Biserici primesc noua dată st&torită după 

calendarul solar, pentru serbarea Paştilor, fac cu putinţă 

spre mărirea lui Dumnezeu, serbarea împreană de toţi cre

ştinii a acestui cel mai mare praznic al Creştinătăţii şi a 

sărbătorilor atârnătoare de el şi se împlineşte dorinţa firească 

a sinodului niceian.

Astfel unitatea serbării praznicelor creştine, care s’a păstrat 

în decurs de 16 veacuri, ar fi din nou restabilită şi, tot 

după 16 reacuri s’ar împlini năzuinţa stăruitoare a celui 

mai mare împărat ai Bizanţiulni, a Sfântului Constantin, 

pe oare Biserica noastră îl ţine de o potrivă cu apostolii, 

de a scoate determinarea zilei Paştilor d« sub atârnarea

calendarului evreiesc, luni-solar.
/

Arhim. SC B I B A N

CĂRŢI, REVISTE, ZIARE

2 bi-

Q iiis ifo r Ghibu. Necesitatea revizuirii radicale 

a situaţiei confesionale din Transilvania* Cluj, 

1923. Tipografia Naţională. 47 pagini. Preţul 10 lei.

Domnul profesor de pedagogie dela universitatea din 

Cluj şi membru corespondent al Academiei române 

Onisifor Ghibu, la obârşie teolog şi cleric, a scris în 

jurnalul „Patria" o serie de articole pe care le repro

duce în broşură, sub titlul de mai sus.

Chestiunea pe care domnia-sa o tratează în această 

broşură este din cele mai arzătoare. Românii din Cluj 

sunt nedreptăţiţi sub raportul bisericesc şi azi sub stă

pânirea românească, cum erau ieri sub cea ungurească, 

căci, deşi în număr de peste 30.000, ei au abia 1 

sericuţe, în care nu încape nici a 50-a parte din obştea 

lor, pe când 20.000 de unguri catolici au 4 biserici 

uriaşe, 10.000 de unguri reformaţi au 5 biserici mari,

5.000 de unguri unitari au 2 biserici şi 2.000 de un

guri evanghelici au o biserică (pag. 6).

Faţă de această nedreptate, domnia-se cere ca, până 

la rezolvarea complectă a problemei, autorităţile să ia 

măsura de a da în folosinţa românilor biserica sfinţii 

Arhangheli (din piaţă) şi biserica universităţii (pag. 7), 

caro li se cuvin lor de drept.

Cea dintâi din aceste două biserici, biserica sfinţii 

Arhangheli, a fost clădită, pe la începutul veacului XV 

cu ajutorul regelui Sigismund şi a fost în stăpânirea

catolicilor până la 1551, când guvernatorul Ardealu

lui, fiind un luteran, ea a trecut în mâinile luteranilor 

şi a devenit luterană. La 15 ani după aceea, regele 

unitar Ioan Sigismund o dă unitarilor, la 1603 e dată 

din nou catolicilor de împăratul Rudolf, apoi mai târ- 

ziu iarăş unitarilor şi în sfârşit, dela 1716, iarăş cato

licilor (pag. 9-10).

Aparţinerea acestei biserici, ca şi a multor altora, 

când unei confesiuni, când alteia, s’a făcut după cum 

stăpânitorii de pe vremuri ai Ardealului erau catolici, uni

tari sau luterani şi e o dovadă de neînlăturât, că bi

sericile mai însemnate au depins în totdeauna de Stat, 

care le-a dat confesiunii ai cărei membri erau stăpâ

nitorii politici ai acestei tari sau cu alte cuvinte bise

ricii dominante.

Tradiţia şi practica aceasta, urmate de aproape cinci 

sute de ani, nu se respectă astăzi de 

român şi biserica lui dominantă, biserica ortodoxă, tre

bue să ia în stăpânire această biserică. Istoria îndrep

tăţeşte, iar raţiunea de Stat şi interesele majorităţii 

creştinilor din ţara întreagă reclamă imperios această 

nouă schimbare de stăpânire asupra bisericii sfinţii Ar

hangheli.

români. Statul

Cea de a doua biserică, a universităţii, e aproape 

tot aşa de veche ca cea dintâi şi are un istoric mai 

complicat. Şi ea a trecut dela un stăpân la altul, nu

mai că acestea au fost ordinele călugăreşti catolice: 

al benedictinilor, al franciscanilor, al iezuiţilor şi al 

piariştilor. Adevăratul ei stăpân, cel care o făcea să 

treacă din mână in mână, sub formă de danie, era însă 

Statul. In anul 1868, când s’au făcut în Transilvania 

cărţile funduare, (pe baza lucrărilor de cadastrare), a- 

cer.stă biserică trece la „Fondul de studii academic re

gesc-, care era însă tot o instituţie de Stat şi abia în ‘ 

1898. aşa zisul „Stat romano-catolic ardeleanu (o insti

tuţie cu caracter politic, sau mai bine pur naţional ma

ghiar) o ia în stăpânire printr’un act juridic care n’are 

nici o valoare, (pag. 12— 18). Fiind dar până în 1918 

a Statului ungar, ea trebuia să treacă odată cu alipi

rea Transilvaniei la Statul român şi să fie destinată 

trebuinţelor religioase ale universităţii.

Dacă aceasta nu s’a făcut până acum, trebuie să se 

facă numai decât — în afară de dreptul indiscutabil pe 

care-1 are Statul asupra acestei biserici— din alte două 

motive foarte puternice.

întâiul. In această biserică se află o icoană făcătoare 

de minuni a Maicii Domnului. Mulţumită ei, catolicii 

au incasat şi incassează sume fabuloase dela pelerinii 

ce vin din mari depărtări. Icoana însă nu este nici ca

tolică, nici ungurească, ci e ortodoxă şi românească, 

de oarece a fost făcută de un român şi era proprie

tatea bisericii româneşti şi ortodoxe din Nicula (jude

ţul Solnoc-Dobâca) de unde a fost luată cu sila acum

două sute de ani. Trebue rdar reparată această nedrep

tate făcută bieţilor români.

Al doilea. Călugării piarişti, actualii proprietari ai bi

sericii, au lucrat conştient şi sistematic la maghiariza

rea şi desnaţionalizarea noastră, decenii dearândul, prin 

liceul lor, şi au şi azi faţă de Statul nostru o atitudine 

din cele mai neîngăduite. Autorul dovedeşte aceasta 

cu fapte ce umplu 9 pagini (28—36).

Această stare de lucruri trebue să înceteze şi să se
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redea Statului şi poporului român ortodox ceeace li să scoată la iveală amintirile cele mai vrednice de ştiut
se cuvine. despre acea neîntrecută figură a Bisericii noastre.

Avem mai întâi cuvintele Mitropolitului Primat şi ale 

Mitropolitului Pimen al Moldovei.

Mitropolitul Nicolae spune că Şaguna s’a simţit îna

inte de toate preot. Din conştiinţa de preot a scos el 

mai neîndoelnic dreptul nostrti asupra moştenirii re- tot îndemnul pentru faptele mari pe care le-a săvârşit

Are dreptate. Noi am spus-o în nr. trecut cu o for-

Adânc creştinească şi cu adevărat cavalerească este 

declaraţia pe care o face, ca încheiere, aatorul şi care 

sună:

„Sunt deplin convins că am dovedit în modul cel

clamate, în cât să-şi poată permite cineva să afirme, 

că ceeace propun eu este un simplu act de volnicie 

sau de persecuţie confesională. Nu, Doamne fereşte ! nu 

de un răsboi religios este vorba, ci dimpotrivă de o 

pace justă, care să puie, în fine, capăt nedreptăţilor

mulă mai largă. Am zis: din pricină că s’a simţit creş

tin. De sigur că şi Mitropolitul Nicolae aşa înţelege. 

Mitropolitul Andrei a fost cum a fost din pricină că 

s’a simţit preot creştin, că de ar fi fost budist, se sim-

de veacuri pe care le-am îndurat. Din parte-mi nu nu- ţea altfel. La temelia sa creştinească, s’a adăogat încă

mai că nu doresc răsboi cu catolicii — cum ar putea 

crede unii interesaţi — ci dimpotrivă, şi aceasta pot s’o
m

spun fără nici o rezervă — vreau în modu! cel ma1 

sincer, nu numai o convieţuire paşnică sau reciproce 

raporturi respectuoase cu ei, ci mai mult chiar, doresc

şi simţirea că e preot.

Pentru a doua oară citesc acum ceva din condeiul 

Episcopului Roman, dela Oradea-Mare. Prea Sf. Sa 

trece, cum şi este, de un om bătrân şi, ar zice cineva, 

istovit. Totuşi eu sunt surprins de verva tinerească cu

din toată inima reluarea raporturilor noastre de frăţie- care-şi scrie art. despre Şaguna şi cu nişte vederi

tate întru Hristos cu întreaga biserică apuseană, aşa 

cum a fost înainte de marea shismă dela 1054. Dan 

pe bază de dreptate, nu pe bază de privilegii! şi de 

escluisivism necreştinesc. Această bază de dreptate re

clamă înlăturarea dintre noi a acelor redute veşnic a- 

meninţătoare pe care ungurii catolici le-au înălţat ca 

organizaţii mai mult politice de cât bisericeşti, şi pe 

care nici Viena catolică nu li le-a tolerat. Organizaţia 

„Statului catolicu cu tot ce emanează din ea, trebue să 

facă loc unei organizaţii potrivite şi cu spiritul de dra

goste al creştinismului, mai presus de timpuri şi de lo

curi, şi cu stările noi de lucruri din această ţară, cari 

reclamă în mod imperios intrarea în scenă în locul 

întâi a elementului dominant ca număr, ca drept şi ca 

misiune istorică44.

In anexe se dă : 1. Povestirea felului cum au luat

foarte pătrunzătoare. E un art. care pune în discuţie 

multe chestiuni şi care ar merita să fie reprodus.

E o foarte bună caracterizare când Prea Sf Sa spune 

că în Şaguna s’a unit cultura teologică a Răsăritului 

cu cea generală a Apusului. Şi iarăşi tot bine zugră

veşte când spune că fiinţa lui Şaguna nu se poate 

cuprinde numai în atâta. Cu* adevărat, sunt pe lume 

oameni învăţaţi, tobă carte şi plini de cunoştinţe, care 

cn toate acestea n’au puterea de urzire a lucrului şi
4

nu ştiu de unde să înceapă. Şaguna însă a fost mai 

mult decât numai om învăţat. A ştiut să croiască 

brazdă nouă, sa îndrumeze, să deschidă căi de viaţă 

pentru un întreg popor şi să-i chezăşuiască cu aceasta 

viitorul. La acestea a adăogat voinţa de a făuri. «Prin 

ceiace a fost şi aceia ce este», Şaguna a înţeles «ce 

are să vie».

catolicii in seama lor biserica din piaţa Clujului dela 

unitari, cari o posedau de 150 de ani, şi 2. Cum au 

despoiat catolicii pe românii din Nicula de icoana fă-

In orice timp şi împrejurări ar fi trăit el, ziee Prea Sf, 

autor, Şaguna ar fi fost un creator. A fost norocul nea-

cătoare de minuni a Maicii Domnului, pe care au aşe- mului românesc, că el s’a făcut preot şi împrejurările l-au

zat-o în biserica Universităţii, unde se află până în ziua adus la Sibiiu, ca noi să avem parte de duhul lui creator,

de astăzi.

Broşura este scrisă în chip cu totul obiectiv şi în

tr’un stil care vibrează de accente patriotice. Profesorul 

Ghibu a făcut scriind-o un mare serviciu bisericii şi 

neamului său, pentru care merită toată lauda.

Pr. I. MIHÂLCESCU

Revista Teologică. Sibiiu, nn 6-7, Iunie-Iulie 1923.

Avem înainte bogatul număr al Revistei Teologice,

tipărit pentru pomenirea neuitatului ierarh al Bisericii 

Româneşti ortodoxe: Mitropolitul Andrei Şaguna. Tot 

numărul e închinat bărbatului, care e încă atât de viu 

în mintea credincioşilor, după 50 de ani dela moar

tea sa!

Câte zugrăvituri şi câte fapte nu afli din citirea aces

tui număr! Fiecare colaborator se sileşte să prindă cât 

mai apropiat de adevăr chipul marelui mitropolit sau

Ce frumos şi ce exact îl caracterizează Prea Sf. Ro

man, numindu-1 Esra şi Noemia al Romanilor!

Acum, în ce priveşte opera lui Şaguna, ce a rezultat 

din ea, Prea Sf. Roman scrie cu o libertate de vederi 

de nu-ţi vine să crezi ochilor. Căci preoţii de peste 

munţi trăiesc nu numai în admiraţiunea operei lui Şa

guna, cum o admiră fiecare Român, ci chiar şi în su- 

perstiţiunea ei. Să nu te atingi de ea! Ei, iată, Prea 

Sf. Roman arată o independenţă de gândire, care, ca 

orice ţinută deschisă şi înfăţişând însăşi simţirea inimii, 

îţi place. Astfel citim:

Colaborarea mirenilor cu clerul a strâns legăturile din

tre cele două elemente oonstitutive ale bisericii şi în apli

carea legii noi a făcut din ea o instituţiune naţională, în 

oare însă disciplina canonică s’a sacrificat disciplinei na

ţionale. Preoţii au rămas umiliţi şi goi ca şerpii, bisericile
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în ruină, totuî se sacrifică pentru şcoala naţională a bise- Alta. într’un sat se afla un boier bogat care-şi bătea

ricii. Aceasta este nota generală a oelor cincizeci de ani 

dela moartea Mitropolitului Şaguna.

Gustaţi vioiciunea scrisului acestui ierarh, ascuţimea 

rostirii şi judecaţi apoi adevărul vorbelor sale, faţa cu 

spusa revizorului din Braşov către d. nriinistru Dr. C. 

Anghelescu că Biserica n’a făcut: nimic pentru şcoală!...

Prea Sf. Roman mai spune că a propus să se facă 

şi nu s’a făcut, dar trebuie să se facă şi de acum înainte, 

dacă până la jubileu nu s’a făcut: o arătare şi înmănun- 

chiare istorică a tuturor legiuirilor făcute de sinoadele 

şi congresele ţinute subregimu! Statutului organic. Istoria 

aceasta trebuie să ne arate care sunt roadele date de 

Statut.
«

Daoă viaţa constituţională de cincizeci de ani n’a dat 

roadele aşteptate, să se ştie dacă ele provin din vina Sta

tutului Organio, ori din vina aplicaţiei lui greşite, pentru 

a utiliza această experienţă la revizuirea de acum a Sta

tutului Organic, respective la reorganizarea bisericii auto

cefale române.

în ce spune mai la vale, Prea Sf. Sa e foarte inte

resant când vorbeşte despre libertatea Bisericii şi-şi 

arată păreri drepte, socotim noi, cu privire la organi- 

zarea viitoare a Bisericii noastre. Dar nu mai repro

ducem. Trebuie să reproducem tot şi o vom face când 

locul ne va îngădui.

Foarte plăcute sunt câteva amintiri povestite de Prea 

Sf. Nicolae al Clujului, cum băieţii seminariului stă

teau în biserică la lunga slujbă făcută după tipic ş| 

unii erau mai neastârppăraţi, iar răposatul Mitropolit 

Andrei, care, cât era în Sibiiu, nu lipsea niciodată dela 

slujba din Duminică sau sărbătoare, s’a scoborât odată 

uşor din strana arhierească s’a dus la cel mai neas

tâmpărat şcolar şi l-a luat încetişor de ureche.

Alta. La Viena se ducea cu diligenţa. Odată se în

tâlneşte cu un preot călare şi cu ţigara în gură. A 

răspuns 1a salutul preotului, dar, cufundat în gânduri 

cum era, n’a băgat de seamă nici cine era, nici că 

fuma. Preotul însă a sfeclit-o şi n’a mai avut linişte. 

Credea că l-a văzut. Tatăl său, un ţăran bogat, a în

ceput a se îngriji, căci şi după luni de zile, era tot 

tulburat şi gata să dea în boală. Atunci ţăranul şi-a 

luat inima în dinţi şi s’a dus la Mitropolit. I-a spus 

că «vrea să dăruiască şcoalei o . zi de moară. Ce-o fi 

aceia, noi nu ştim, numai bănuim. Dar P. S. Nicolae, 

care povesteşte zice că pe acea vreme o zi de moară 

era o avere întreagă. Mitropolitul a primit bucuros, a 

pus să se facă actele daniei, şi apoi ţăranul a spus că 

mai are o rugăminte. I-a cerut să ierte fapta preotului 

cu ţigara în gură. Abia atunci a aflat Mitropolitul ce a 

fost şi a răspuns ţăranului:

— Bine-bine, fătul meu, să aibă acum iertare, dar

să-i spui să nu mai fumeze.

Mitropolitul însuşi făcea haz mai apoi povestind 

fapta aceasta altora.

joc de cele sfinte. Radea pe oamenii care se duceau la 

biserică, iar într’o zi a turburat tot satul prin ocările 

spuse împotriva Sfintei Fecioare. Doi epitropi s’au 

plâns la Mitropolit, care a adus lucrul la cunoştinţa 

, tribunalului din Sibiiu. Acesta a judecat şi a osândit pe 

vinovat la 6 luni închisoare. Biserica l-a pedepsit cu 

luarea dreptului de a putea fi înmormântat în cimitir 

alăturea cu ceilalţi creştini.

Hotărârile acestea au făcut adâncă impresiune. A tri

bunalului a fost împlinită. A Bisericii însă nu, fiindcă 

omul s’a îndreptat. La bătrâneţe, a început a veni la 

biserică, cânta la strană, şi-a măritat două fete după 

preoţi.

Iată efect!

Păr. Lupaş arată prin câte greutăţi a trecut Şaguna 

până să poată înfiinţa Mitropolia ortodoxă de peste 

munţi, şi apoi, că Statutul Organic poate purta nu

mele de al lui Şaguna, deşi sunt deosebiri fundamen

tale între ce a plănuit Şaguna şi ce a eşit din Con

gresul care a votat Statutul. în aceasta, vedem un ră

sunet al discuţiunilor stârnite nu de mult în această 

chestiune, şi anume mai cu seamă cu prilejul ivirii 

cărţii d-lui Dr. I. Mateiu «Contribuţiuni la istoria drep

tului bisericesc», despre care însuşi Păr. Lupaş a dis

cutat în această revistă.

Păr. Onisifor Ghibu arată ce sufăr Românii mace

doneni sub Sârbi şi datoria pe care-o avem de a-i 

ajuta, fiindcă dintre ei au eşit oameni ca Şaguna, Mo- 
cioni, Gojdu. Amintirea lui Şaguna trebuie să ne în

demne la fapte, nu numai la serbări cari nu corespund 

cugetărilor lui Şaguna.

Dr. Sebastian Stanca scrie că Şaguna şi-a scos căl

dura şi hotărârea faptei sale din conştiinţa sa de Ro

mân. îri casa unchiului său Grabovschi din Budapesta, 

unde se întâlneau mulţi Români de seamă, şi-a întărit 

această conştiinţă. Ca ierarh, a apărat totdeauna vigu

ros drepturile naţiunii româneşti.

Pentru convingerile sale naţionale româneşti nu cruţă pe 

nimenea, nici pe ai săi. Dovadă cazul ou preotul ortodox 

Predovici din Ocna Sibiiului, care singur votase cu candi

datul ungur împotriva candidatului român. Pe acest preot 

Şaguna îl cateriseşte fără milă.

D. Marin Ştefânescu, profesorul dela Cluj, spune 

că în Şaguna se găsesc îmbinate în chipul cei mai 

fericit simţirea românească şi cea creştinească şi că 

această armonie răspunde întocmai psihologiei speciale 

a poporului românesc şi că aşa trebuie să fim totdea

una, să nu despărţim aceste simţiri. Deci să nu băgăm 

• vrajbă între Români pe temeiul creştinismului ortodox 

sau unit

Păr. Prot. Dr. Aurelian Magier dela episcopia Orăzii- 

Mari scrie „Cu ce datorăm azi amintirii lui Şaguna*,

# în loc de a zice mai bine pe româneşte „Ce datorăm 

azi...* sau: „Cu ce suntem datori azi...“.
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Nici în privinţa fondului nu mă împac cu art. Sfin

ţiei Sale, care-mi pare lipsit de unitate şi nu destul de
4

documentat.

Zice că reforma lui Şaguna a fost mult discutată din 

punctul de vedere al canonicităţii, dar că Şaguna a 

susţinut-o şi a eşit biruitor.

Biruitor împotriva cui? Căci, după cum spune Păr.

Lupaş mai nainte, pe temeiul canoanelor stătea Şaguna,
i

şi alţii i-au schimbat întocmirea. Deci aci o inexactitate.

în aceiaşi frază, Sf. Sa spune că reforma lui Şaguna 

*e menită a deveni piatra unghiulară în renaşterea bi

sericii universale14. Adică cum? la o eventuală unire a 

tuturor Bisericilor are să fie adoptată reforma aceasta?
»

Aceasta e o frazeologie exagerată şi întrebuinţare prea 

uşoară a vorbelor care, până să sune frumos, mai tre

buie şi să răspundă unui obiect

Mai la vale, Păr. Magier spune că planul lui Şaguna 

a cuprins guvernarea canonică, după ce puţin mai sus, 

cum am văzut, a spus că el a dus reforma la biru

inţă, împotriva celor care se mişcau pe temei de ca

noane, şi după ce puţin mai la vale, spune că Şaguna, 

care era mare canonist, nu s’a abătut dela canoane, 

ci s’a apropiat de spiritul creştinismului primitiv.

Aici ni se pare culme de lipsă de unitate şi rea în

chegare a gândului. în adevăr, ce este acest spirit al 

creştinismului primitiv? Altceva decât canoanele, nu e 

aşa? Atunci cum aţinut seama de canoane ? Dacă însă 

nu e altceva decât canoanele, atunci e de prisos să 

spui că a venit la spiritul creştinismului primitiv.

în felul vorbirii din controversele teologice de azi 

însă, prin spiritul creştinismului primitiv se înţelege o 

antiteză între ce era atunci în Biserică şi ce s’a dez

voltat mai târziu, şi aşa se înţelege şi din spusa Părin

telui Magier. Noi însă socotim o asemenea gândire ne

fericită, fiindcă aceasta e acuzarea protestanţilor care 

spun că numai la început a fost curăţia credinţei şi pe 

urmă a venit falsificarea vechiului spirit. Noi credem 

că în Biserică a fost o dezvoltare, dar aceia a fost o 

dezvoltare organică, o trecere din treaptă în treaptă din 

acelaş sâmbure, dar nu o stare de împotrivire între o 

treaptă de dezvoltare şi alta.

Ştiu eu ? poate n’am nemerit exact cugetarea Părinte

lui Magier şi n’aş vrea să-i fac o _ nedreptate. Despre 

Sf. Sa am informaţiuni că e un preot de valoare şi cu 

temeinice studii în consistoriul din Oradea-Mare. Dar 

nici fraza Sfinţiei Sale nu e prea precisă dela un ali

niat la altul, şi atunci ce-oi greşi eu aici, nu e din

vina mea, ci din a frazei Sfinţiei Sale. Lucrurile par,

cel puţin, aşa cum le-am înfăţişat eu.

Şi dacă trec mai la vale, mi se pare că-mi întăresc
tot constatările de mai sus.

Sf. Sa spune că sistemul lui Şaguna a dus la per

fecţionarea administraţiei bisericeşti, încât s’a mers mai 

departe decât până unde gândise Şaguna.

Cred că era mai drept dacă spunea: la perfecţiona

rea formelor de administraţie bisericească, fiindcă, dacă 

zici perfecţionarea administraţiei, înseamnă a pretinde 

că în Biserica de dincolo toate se administrează de

minune, pe când încheierea bună a hârtiilor de adm - 

nistraţie nu e tot una cu bunul mers al administraţiei 

înseşi. Probă că e vorba numai de forme e că auto

rul însuşi spune că administraţia singură macină orga

nismul Bisericii, dacă nu este suflare nouă şi duh ce 

înoire.

Mai la vale, Sf. Sa spune că azi nu mai stau peste 

munţi pe bază canonică, în ce priveşte disciplina b- 

sericească. Apoi n’ai spus mai nainte că reforma iui 

Şaguna e pe bază canonică ? Sau poate disciplina bise

ricească nu e parte din reforma lui Şaguna? Nu se 

poate, pentrucă ceva mai jos Părintele spune că trebuie 

turnat duh nou în organismul bisericesc prin revizui

rea disciplinei bisericeşti, punând-o pe baze canonice. 

Va să zică legea actuală a Bisericii româneşti orto

doxe de peste munţi trebuie adusă la canoane, în ce 

priveşte disciplina bisericească. Sunt înseşi cuvintele Pă

rintelui Magier. Deci se vede că ele nu se împacă cu 

altele arătate mai nainte.

Şi încheie Păr. Magier cu altă afirmare: Zice că prin

cipiile călăuzitoare ale lui Şaguna au fost ierarhia şi 

sinodalitatea. Pe aceasta din urmă o declară de cuprinsă 

în organizaţia bisericească de azi. Despre cea dintâi 

spune că, de acum înainte, trebuie pusă la locul de 

onoare, dela care organizaţia s’a abătut.

Va să zică s’a abătut dela principiul ierarhiei, care 

e un principiu şi dogmatic, nu numai canonic ? Atunci 

cum mai rămân în picioare cele scrise mai sus?

Cred că am dovedit pentru ce am spus la început câ 

art. e lipsit de unitate.

încolo însă, găsesc lucruri foarte bune şi drepte,, 

spuse în el de păr. Magier. Când Sf. Sa cere introdu

cerea disciplinei bisericeşti şi a slujbei de a învăţa 

poporul, care, adaog eu, nu se practică (tot aşa ca şi 

în România veche) din pricină că e greu şi fiindcă cere 

râvnă, hărnicie, pricepere şi învăţătură, înseamnă că 

Sf. Sa vede bine ce trebuie şi are înţelegerea trebuin

ţelor adevărate. Acelaş lucru l-a spus în această revistă 

şi Păr. Dr. Gh. Ciuhandu din Arad în studiul despre 

Centrele ierarhice (Martie—Aprilie 1923). Dacă ocupa- 

ţiunea din Biserică se mărgineşte ia administraţie de 

hârtii, nu la călăuzire de oameni, este din pricină câ 

munca de cancelarie şi slujba mecanică la biserică 

sunt uşoare şi nu cer cheltuirea unei osteneli care iz

vorăşte din urzirea creierului tău. Când Sf. Sa se leagă 

de biurocratismul bisericesc şi de ritualismul fără viajâ. 

are toată dreptatea. Acest din urmă însă poate fi şi c* 

viaţă, şi eu aş fi foarte încântat dacă, până la greul 

unei activităţi învăţătoare din partea păstorilor bise

ricii, s’ar face bine ce se poate face acum : să se faci 

slujbă bisericească cu toată sfinţenia şi avântul, cu 

toată grija să nu se mormâiască cuvinte neînţelese, 

pentrucă sunt în slujbă multe cuvinte de bună învăţă

tură, pe care preotul să le scuture de praf şi să le

puie a fi citite înaintea oamenilor. E şi acesta mare 
lucru.

Părintele Gotcu dela laş i scrie, într’un stil încărcat, 

cuvinte de mare laudă pentru Şaguna, asemănându-i
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cu Apostolul Pavel în călătoria sa spre Roma când

întărea pe cei îngroziţi. Aşa Şaguna a întărit nea

mul său.

Ca tot ce scrie meşterul de condei şi bogatul în sim

ţiri Părintele Ioan Trifa, are şi în această revistă un 

minunat articol. In loc de vorbărie multă, fapte şi iar 

fapte. In mai puţin de 3 pagini, Sf. Sa spune o mul

ţime de lucruri despre Şaguna şi despre altele pe de- 

lături, pe care noi nu le ştim. Spune că se minunează 

de munca lui Şaguna şi-l arată cum întrebuinţa cu 

zgârcenie tot timpul şi că nici ziua de Paşti n’o trecea 

degeaba. A îndeplinit muncă foarte migăloasă cu tra

ducerea şi tipărirea Bibliei. Singur făcea corecturile 

care şi acum stau marture pentru a povesti despre 

munca fără seamăn a acestui bărbat. Şi n’a muncit 

numai într’o ramură, ci în multe. De aceia sunt a-âtea 

de admirat în el. Păr. Trifa îl admiră ca păstor şi ca 

muncitor pentru evanghelie. Când citeşti pastoralele lui 

Şaguna, zice Păr. Trifa, «ai impresia că citeşti episto

lele apostolului Pavel».

Şaguna a muncit şi cu tipăritul mineelor. Ediţiunea 

Testamentului Nou tipărită de el în format mic e ti

părită «cu atâta îngrijire şi cu slove atât de luminoase 

în cât e un adevărat dar sufletesc».

Tocmai privind o asemenea muncă duhovnicească, 

Păr. Trifa se umple de întristare că n’a avut şi n’are 

cine s’o ducă şi mai înainte. Ceeace n’am ştiut, allăm 

acum din cuvintele sals, care ne spun că Biblia lui 

Şaguna şi Testamentul Nou au fost puse la magazie 

şi stau până azi închise fără a fi fost răspândite în 

popor!

Aceasta e cu adevărat uimitor!

Clişeele Bibliei lui au stat până azi neîngrijite şi 

prăfuite, şi abia acum le întrebuinţează Păr. Trifa în 

foaia săptămânală Lumina Satelor.

Această stare de neîngrijire dura tocmai în vremea 

când poporul cerea Biblie şi nu i se da. E mişcător 

să afli setea cu care poporul nostru de peste munţi 

cere Biblia. Păr. Trifa se plânge că pentru o comandă 

de 5 Biblii dela Bucureşti a trebuit să aştepte 3 luni, 

O fi din pricină că nu e catedră de pedagogie creşti

nească la teologie, cum se tot cere prin Noua Revistă 

Bisericească... O fi din metodele acestei noi pedagogii 

să trimeată Biblia peste 3 lu n i!

Dar e vrednic să se ştie setea cu care oamenii cer 

Biblia. Iată ce i s’a scris Părintelui Trifa: «Am fost 

scris d-le Redactor s,ă ne trimiteţi mai multe Biblii pen

tru câţiva oameni din satul nostru şi ne-aţi scris că 

această rugare nu ni se poate împlini şi de aceea te 

rugăm să ne trimiţi fără zăbavă măcar o singură Bi

blie ca să o cetim cu rândul, din casă în casă...» 

Acestea le scria Mihai Boţa din Tălmăcel.

Te doare inima, zice Păr, Trifa, când îl vezi pe Româ

nul pocăit cn Biblia ce i-au adus o străinii de prin Anglia 

(într’o limbă pocită) şi tu n’ai cartea vieţii să o dai cre

dinciosului tău.

Cea mai frumoasă prăzuuire a marelui Şaguna eu socot 

că ar fi fost edarea Bibliei lui cu slove nouă (sau numai 

măcar Testamentul nou) ca să o putem pogorî în mijlocul 

poporului care astăzi însetează după cuvântul lui D-zeu.

Partea de muncă duhovnicească a lui Şaguna ne este o 

moştenire pe care n’am chivernisito şi n’am sporit-o aşa 

cum ar fi trebuit. Stările şi preocupările noastre bisericeşti 

s’au prea înclinat spre partea Martei, spre problemele gos

podăreşti, administrative şi s’a neglijat partea Măriei, la- 

turea duhovnicească de evanghelizare şi de clădire a cre

dincioşilor.

S’a protocolizat de sus până jos viaţa noastră bisericea

scă şi nu acest lucru l-a contemplat marele Şaguna când 

a făcut Statului Organic. Noi am neglijat laturile duhov

niceşti ale Statutului Organic. Pentru trecut acest lucru 

este explicabil şi scuzabil pentrucă din Statutul Organic a 

trebuit să facem şi o cetate naţională din care ne-am apă

rat legea, limba şi credinţa. Dar acum vremile s’au schim

bat şi a sosit vremea să ne întoarcem epre chemările duhov

niceşti, sufleteşti ale bisericii noastre. A sosit vremea ca 

să ducem mai departe şi să sporim mai departe moşteni

rea duhovnicească pe care ne-a lăsat o Şaguna.

Aşa încheie Păr. Trifa. Dar între atâtea cugetări şi 

arătări frumoase, găsesc că este fără temei logic afir

marea Sfinţiei Sale că Statutul Organic a trebuit apli

cat numai în scheletul său administrativ, din nevoia de 

a apăra legea, limba şi credinţa... Ei asta!... Da ce? 

adică dacă făceai şi muncă duhovnicească de pătrun

dere direct la suflet prin viaţa pastorală nu se făcea 

păstrarea legii şi limbii cu atât mai bine!

Păr. Trifa nu spune ceiace e singurul adevăr: Orice 

lucru se aplică în ce e mai uşor. E mai uşor să în

deplineşti o activitate în linii generale decât să umbli 

cu pătrunderea în structura amănunţită şi care cere 

încordare de fiecare clipă. S’a făcut ce era mai uşor 

şi s’a lăsat ce era mai greu şi ce cerea mai adâncă 

pregătire.
Activitatea pastorală şi duhovnicească e grea şi de 

aceia nu s’a făcut. Aşa face omul în toate. Apucă pe 

unde e mai uşor. Şi nici acum n’are să se treacă uşor 

la partea duhovnicească, fiindcă trebuiesc multe ca s’o 

poţi face, iar mai cu seamă una mai pre sus de toate, 

care nu poate eşi din protocoale.

*
* *

Art. Un Erou al d-lui V. Loichiţă e o trecere în re

vistă a greutăţilor care au năvălit peste neamul româ

nesc în curgerea vremurilor, pentru a arăta din ce 

greutăţi ne-a scos Şaguna. E multă deosebire de art. 

Părintelui Trita: Fapte puţine vorbărie multă. Spune 

că asemănători cu Şaguna au fost Mitropoliţii Venia- 

min al Moldovei şi Silvestru Morariu al Bucovinei.

In Andrei Şaguna şi „Uniunea Creştină*, Păr. /. 

Beleuţă împrospătează ştiri frumoase despre revista 

„ Uniunea Creştină “ , care a apărut în Paris între 

1859—-1892, cârmuită de preotul catolic trecut la or-
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todoxism Vladimir Guettee şi în care se scria cu mari 

laude despre Biserica Ortodoxă. Păr. Beleuţă a găsit şi 

,un art. al D-rului Zotu al nostru dela Bucureşti scris 

în 1868 despre Mitropolitul Şaguna cu prilejul apari- 

ţiunii lucrării sale de Drept canonic. In puţine rânduri, 

Dr. Zotu apreciază foarte mult chipul Marelui Arhie

reu Andrei şi-l înfăţişează în colori frumoase cititori
lor Apusului.

Nu am isprăvit cu materia însemnată, pe care o dă
Revista Teologică cu prilejul pomenirii lui Arhiereului
Andrei la 50 de ani dela moartea sa, dar ne oprim
acum aci, pentrucă nu ne mai îngăduie spaţiul re
vistei.

Incheiarea unei opere însemnate
t

Sub ochii noştri, abia pomenindu-se de ea şi fără a

se accentua cum trebuie, s’a îndeplinit isprăvirea unei

opere însemnate, care nu trebuie să treacă nebăgată în 
seamă.

Din vremea fericiţilor traducători Grigorie şi Gherontie, 

care tipăreau la Mănăstirea Neamţului însemnate tra

duceri din Sfinţii Părinţi, nimenea nu s’a mai înde

letnicit la noi să pornească o muncă de astfel de tra

duceri pe o scară întinsă Aceasta a făcut-o sub ochii 

noştri şi a dus-o cu stăruinţă la capăt Prea Sf. Teodosie,

fost până de curând episcop al Romanului. In anul 

acesta, a tipărit şi epistola către Evrei, isprăvind cu 

aceasta traducerea şi tipărirea în româneşte a însem

natelor tâlcuiri ale Sfântului Ioan Gură de Aur la Noul 

Testament. Volum după volum a eşit la lumină, şi 

atunci când şi-a isprăvit cariera sa dearhipăstor eparhial, 

Prea Sf* Teodosie a putut avea bucuria că a isprăvit 

totodată şi această întinsă lucrare.

A trebuit să-l coste o muncă lungă şi încordată, fără 

a socoti rmiltele sume de bani intrate aci, pe care nu 

credem că le-a scos din vânzare. Pentru noi, care 

purtăm condeiul în mână, este uşor să ne închipuim 

câ aceasta a trebuit să fie o muncă grea şi obositoare- 

Cu toate acestea Prea Sf. Teodosie a făcut un lucru 

de seamă, şi prin lucrarea în sine şi prin faptul că a 

luat din nou firul traducerilor din Sfinţii Părinţi.

Ce fericire, dacă o asemenea muncă ar fi îmbrăţişată 

de preoţi şi teologi, prin citirea atâtor volume î In 

adevăr, Biserica are nevoie să meargă înainte, dar să 

se înspire dela foarte multe dela cele dindărăt. Sfinţii 

Părinţi sunt marele izvor din care se poate sorbi spre 

marea înţelepţire şi îndrumare a celui ce citeşte. Biserica 

trebuie să fie o continuitate. Aceasta nu se păstrează 

decât dacă ne ţinem în legătură cu şirul viu de cu

getare care s’a revărsat în sânul ei. Sfinţii Părinţi au 

înfăţişat marele curent de învăţătură care trebuie să fie 

neîncetat în conştiinţa celor de azi, dacă ei vor să 

meargă înainte. Căci Sfinţii Părinţi n’au fost oamenii 

de împrumut, care au lucrat la vremea lor cu cuge

tările luate dela alţii. Ei au fost marele val de origi

nalitate, aşa că cine citeşte în ei soarbe dela adevăratul 

izvor de puternică cugetare creştinească. Intr’înşii este 

puterea plăsmuirii personale, sub singura călăuzire su

perioară a Domnului Hristos.

Iată ce înseamnă lucrarea Prea Sfinţitului Teodosie 

şi iată de ce ne mirăm că o asemenea opera se în

cheie şi se vorbeşte de ea atât de puţin. Noi însă ne 

vom simţi datori să vorbim mai mult despre aceasta, 

luând în cercetare cel din urmă volum tipărit.

Arhim. SCRIBAN

î n s e m n ă r i  m ă r u n t e

Lupta împotriva scrierilor vătămătoare. — O
telegramă a agenţiei Lafayette, eu data de 30 Aug. c.> 

arată că guvernul francez a convocat o conferenţă interna

ţională pentru înfrânarea scrierilor imorale. Presa franceză 

vesteşte că această iniţiativă a fost luată de Francia în 

1910, după aceia Anglia a luat din nou chestiunea pe 

mână, propunând Franciei să convoace la Greneva o nouă 

conferenţă, sub ocrotirea Ligii Naţiunilor.

Ne pare bine că vine această ştire, pentrucă de puţina 

vreme, s’a început la noi o discuţiune pe această temă, şi 

în presa noastră au apărut cuvinte de uşurare pentru răs

pândirea scrierilor vătămătoare. Mai multe parchete din ţară 

au luat măsuri împotriva unor tipărituri ticăloase, şi îndată 

o parte din presă, fără a se apuca să batjocorească, după cum 

merită, astfel de scrieri, au luat*o pe altă cale: că a fost 

aplicată rău legea pentru urmărirea scrierilor.

Şi dacă a fost aşa, zicem noi, în discuţiunea înşirată 

era destul loc pentru înfierarea unor astfel de tipărituri. 

Dar nu s’a făcut.

De aceia semnalăm cu bucurie ceiace se vesteşte din

Francia, fiindcă aceasta este o veche plagă, nu numai a 

României, ci a Europei întregi.

Acum însă trebuie să mai ştim ceva:

La noi şi aşa parchetele fac prea puţin pentru a urmări 

astfel de ticăloşii. Codul penal are articole berechet pentru 

a pedepsi, dar n’au destul curaj procurorii pentru a se apû sa 

de treabă. Căci îndată ce se apucă unul să lovească cu 

fulgerul legii în scrierile netrebnice, sar ziarele şi fac gă

lăgie, şi de! procurorul el şi el om şi se impresionează. El 

trebuie să aibă sprijinul opiniunii publice. Dacă ar fi glasuri 

care să laude acţiunea parchetelor, am vedea mai multe ur

măriri de acest fel. Dar cine din opinlunea publică trebuie 

să se mişte mai întâi când vede că e vorba de apărarea 

moralei publice? Se înţelege, întâi preoţii. Ei au acum 

societăţi şi se pot manifesta colectiv. Deci preoţii rău iac 

de tac când văd astfel de lucruri în presă şi nu se mişcă 

spre spre a porni curent de opiniune publică. Acesta trebuie 

să fie punct de program pastoral. Şi mai sunt şi alte 

chestiuni în care preotul nu trebuie să stea cu manile 

în sân....



786 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

l in  sfâni al calendarului laic. — Aşa numeşte

Petronius (Viitorul, 18 Iulie 1923) pe Pascal, al cărui 

tricentenar a fost sărbătorit de curând în Francia. Dar 

trebuia să mai spuie ceva, pentrucă lucrul să fie deplin: 

să fi spus că a fost sfânt tot cu mijloacele calendarului 

bisericesc, pentrucă altfel pare că a fost cu alte mijloace. Da, 

a fost sfânt, dar prin viaţa sa creştinească şi prin con

vingerile sale la fel, fiindcă Pascal a fost unul dintre marii 

creştini. Dacă zici numai sfânt laic, pare că spui că a 

fost ce a fost, cu altă morală decât cu cea creştinească. 

Dar n’a fost aşa.

O  convertire interesantă. — Sub acest titlu, d-na 

Sanda Matei, care a învăţat în Anglia şi care a ţinut în 

1916 câteva frumoase conferenţe religioase în Bucureşti la 

Casa Şcoalelor, scrie în Viitorul dela 28 Aug 1923 că 

d-na engleză Christabel Pankhurst, care a făcut în Anglia

mare vâlvă pentru a se da femeilor dreptul de vot, a ajuns 

acum la altă încredinţare pentru ridicarea femeii. A scos 

de curând o carte cu titlul Domnul vine, în care spune 

eă mântuirea nu vine prin drepturi sociale sau polilice, ci 

prin îndreptarea individului adusă de religiunea lui Iisus Hri

stos. Orice formă care lasă pe om păcătos, nu îndreaptă nimic.

A vor turile. — O discuţiune pe această temă s’a pornit 

în ziarul Adevărul, între mai mulţi doctori: d, Poenaru- 

Căplescu, un dr. care iscăleşte Ygrec, şi altul Dr. Manliu} 

care nu e medio, dar se ocupă de chestiunea îndreptării 

rasei şi a scris o carte despre Eugenie (buna creştere a 

rasei). La ea au mai luat parte cineva oare iscăleşte i?o- 

micus în Universul şi tot Dr. Poenaru-Căplescu are un 

însemnat articol în Viitorul dela 25 Iulie 1923.

Dr. Ygrec susţine trebuinţa avorturilor, pentrucă o fa* 

milie care are prea mulţi copii nu-i poate îngriji bine. 

Deci unii trebuiesc suprimaţi înainte de naştere. S’a mai 

spus că împuţinarea naşterilor e semn de civilizaţie, dar 

nu se adaogă că aceasta e partea rea a civilizaţiei, deşi e 

adevărat că e civilizaţie. Poziţiunea cea mai frumoasă în 

chestiunea aceasta o are Dr. Poenaru-Căplescu. Scrie ca 

un adevărat apostol, arătând că împedecarea naşterii de 

copii este o crimă, cum şi este după învăţătura legii creş

tineşti, şi de aceia trebue să fim mulţămitori însemnatului 

dootor şi profesor. Domnia sa răstoarnă cu serioase dovediri 

ştiinţifice toate spusele d-rului Ygreo (vezi Adevărul, 30 

Aug. 1923).

In această discuţiune, a intrat şi Albina catolică din 

Bucureşti, care, în loc de a se mărgini la ce se putea 

spune împotriva avorturilor, găseşte prilej să insulte din 

nou Biserica ortodoxă. Arată care este învăţătura moralei 

creştine şi trimete la manualele catolice, adăogând bat

jocoritor că Biserica noastră n’are astfel de manuale. La 

acestea răspundem noi: Ba să ne ierte ! Noi avem '3 ma

nuale mai mari de morală: a Arhiereului Atanasie M ir o- 

nescu, (fostul Mitropolit), al profesorului dela Cernăuţi T. 

Tarnavschi, şi a subsemnatului, afară de altele mai mici. 

Uniţii o au pe a Episcopului Alexandru Nicolescu, lu

crare foarte seacă în ce priveşte cugetarea proprie şi ur

mând numai calapodul definiţiunilor reci scolastice, fără nici

o însufleţire şi viaţă, lucrare şi obraznică, în care ia de sus 

pe Păr. Nazarie. Căci oamenii aceştia se socotesc pe ei 

culmi de învăţătură, ne privesc de sus şi ne socotesc pe 

noi ca nişte nimicuri.

Dar să i lăsăm pe ei şi să venim îa chestiune, că avem 

noi unde-i apuca.

Pentrucă Dr. Poeuaru-Căplesca are în această discuţiune, 

despre avorturi o frumoasă atitudine şi susţine tocmai ce 

esfce adevărat şi din punctul de vedere al moralei creştine, 

preoţii nu trebuie să stea indiferenţi, ca şi în chestiunea 

cu mişcarea împotriva scrierilor vătămătoare, ci să exprime 

muiţămirea lor către vrednicul profesor. Sunt chestiuni ale 

psihologiei omeneşti, că oamenii mai mult se înviorează 

când găsesc aprobări pentru actele lor şi se îndeamnă şi 

mai mult în calea în care au apucat.

Şi acesta e un punct din pastorala creştinească. Ea trebuie 

să-şi ia şi o înfăţişare colectivă.

A lta acum a : crem afiunea.— Mai deunăzi (Fevruarie 

1923) am biciuit în această revistă îndemnul scris, dat de

o ceată de bărbaţi ai noştri, ca să se înfiinţeze la noi cup

toare pentru arderea morţilor. S’a făcut, linişte o bucată de 

vreme. Dar iată acum altul care vrea să ne dăruiască ou 

această reforma: Inginerul M. Popovici, în Adevărul dela 

31 Aug. 1923. După ce scrie un foileton, ne făgăguieşte 

să ne mai dăruiască şi altele, pentru a aduce motive medi

cale. Numai că noi am reprodus deja aici (August 1922, 

p. 861-862) păreri de medici în această chestiune, între 

care a D rului Marinescu, aşa că avem documente prea 

bune să răspundem. Căci D-rul Marinescu, şi încă şi alţii 

sunt de partea noastră.

Se înţelege că arderea trupurilor nu e o chestiune de 

dogmă, dar e o chestiune de mai bine sau de mai rău • 

Care e binele care urmează din arderea trupurilor? Nici 

unul.

Eu înţeleg să mă abat dela ce a ai, când simt nevoia de 

a face o schimbare. Ce nevoie însă să schimb felul înmor

mântării morţilor ? Niciuna. Atunci de ce ? Ca sa fiu la fel 

ou străinătatea?.».. Ah! această maimuţăreală! multe lucruri 

rele a mai făcut ea neamului românesc!

Apoi şi în străinătate, nici nu se bagă de seamă că sunt 

cuptoare pentru arderea morţilor, atât sunt de puţine. Lumea 

continuă a-şi îngropa morţii.

In ce pliveşte valoarea arătărilor Inginerului Popovici. 

trebuie să spunem că ea e slabă, sub nivel. Explicarea 

adusă de d-nia sa pentru ce noi ortodocşii înmormântăm 

morţii, e o simplă naivitate de .om care se apucă să scrie 

în ce nu se pricepe. Zice că noi, ortodocşii, facem aceasta 

pentru a arata egalitatea oamenilor. Apoi nu e adevărat. 

Facem aşa, fiindcă aşa am apacat dela creştinii străvechi. 

Creştinismul a început dela Evrei şi la ei era îngropăciune, 

nu ardere. Iacă foarte simplu, nu cum spune d. Inginer.

Presupunerea că nu va găsi împotrivire din partea cle

rului e falsă. Cel puţin pe a mea o va avea. Dar ştiu prea 

bine că o va avea pe a tuturor creştinilor, nu numai pe a 

preoţilor.

Când o mai veni şi cu celelalte foiletoane, gata vom fi şi 

atunci şi poate om răspunde chiar în Adevărul.



însemnări mărunte 78?

Averi de prisos. — Sub acest titlu, d. N- lor ga
%

scrie în Neamul românesc (28 Aug. 1923) că, din rămă

şiţele unei mănăstiri dela Poiana, lângă Câmpina, a mai 

rămas o casă, pe care Eforia Spitalelor Civile, care e 

stăpână acolo, a dat-o pentrucă copiii să înveţe în ea 

exploatarea petrolului. Gând bun, se înţelege. Dar răul e

aiurea şi d. Iorga îl spune: O asemenea casă, care grăieşte 

din alte vremuri, e o parte din trecutul nostru. Intr’insa 

vor veni copii din toate naţiile şi de toate religiile, ea care 

a fost odată locul numai al unei închinări. Nu era mai 

bine să i se dea altă menire, de pildă un muzeu, „adăpost 

al amintirilor noastre ?u

Nici vorbă că da.

Cum numeşte d. iorga pe Şaguna. In „Umbra

lui Şaguna44 (N. Rom. 12 Iulie 1923), d. N. Iorga nu

meşte pe Şaguna „singurul om mare pe care de la Ioan 

Corvinul şi de la fiul sau Matiaş l-a produs Românimea 

din Ardeala.

Biserica să fie respectată. —  Sub acest titlu, Păr. 

Econ. D. Ciocârlan din Răducaneni, Fâlciu, scrie în N. 

Rom. (12 Iulie 1923): „«... ce să spun de alţii, când eu 

însumi, într’un an de zile, am fost pus şi scos din postul 

de oonfesor la azilul de vsgabonzi din parohia mea de două 

ori—fără motiv; or1), înnainte de toate, acest act constituie o 

călcare a drepturilor mele bisericeşti, o jignire de care fac 

răspunzătoare organele în dreptw.

„Preoţimii să i se acorde toate încrederea şi respectul.... 

Nu se pot face gesturi de acestea cu apostolii lui Hristcs, 

şi mai ales în timpuri ca acestea. Direcţiunea coloniei din 

Băducăneni să ia aminteu.

Biblia ungurească în România. — In cursul pe
care profesorul ungur din Cluj d. Bitay Arpad l-a ţinut 

la Yalenii*de-Munte, în luna aceasta, a spus:

„In Moldova s’a făcut cea dintâi traducere maghiară a 

bibliei, de către doi preoţi maghiari husiţi care s’au refugiat 

pe acolo la 1436. Tot acolo, lângă Trotuş, s’a copiat în 

1466 această primă traducere a Bibliei în Ungureşte".

Fem inism ul şi naşterile. — Tot în vremea de acum,

în ziarul Dimineaţa se poartă o discuţiune dacă mişcarea 

feministă nu va slăbi familia. La ea a luat parte şi dis 

tinsul nostru colaborator d. Prof. M. Mihăileanu. D-nia 

sa a spus că da, familia slăbeşte, naşterile se împuţinează.

Ii răspunde d-na Camelia R. din Galaţi (Dim* 17 Aug.

c.) că nu e adevărat, fiindcă femeia intelectuală va îngriji 

de copii mai cu pricepere decât cea simplă. Intelectuali- 

zarea, emanciparea femeii nu vor aduce nicio pagubă.

La acestea să le spunem şi noi că în Francia scăderea naş

terilor se observă nu la lumea săracă, ci tocmai la bogate 

şi la intelectuale, pentrucă acestea prind alte gusturi decât 

oele care au fost. Nu mai sunt bucuroase de sarcină, de 

naştere, de copii.

*) «Dar», nu «or», Părinte Ciocârlane. Te-ai franţuzit la Rădu- 
căneni?

Faptele, nu vorbele. Ele dau dreptate d-lui Mihăilean 

Despre aceasta am scris noi mai multe, iar când nan: 

putut, am pus pe alţii să scrie cu material dat de noi. 

Aşa a scris în Viitorul d-lui Boroianu înainte de război 

d. lordache Mihăilescu, fost elev şi pedagog al meu Ia 

Seminariul Central. Şi mai avem de scris şi de acum înaint*. 

E o chestiune în care iese dreptatea cugetării şi îndru

mării creştineşti.

Ş T I R I
ursurile dala Văleni. La cursurile de vară.

care s’au ţinut la Vălenii-de-munte în luna August, 

partea bisericească a fost înfăţişată de Păr. Dr. Nicolae 

Popescu, profesor universitar şi membru al Academiei 

române. Sf. Sa a vorbit despre Preoţimea românească 

în trecut. Luna viitoare vom face darea-de-seamă des

pre vorbirea sa.

Nou director ia  M itropolie .— D. Dr. D. G. Bo

roianu, profesor universitar, ales decan al facultăţii de 

teologie şi redactor al revistei noastre, a fost numit di

rector al Mitropoliei din Bucureşti pe ziua de 1 Au

gust c.

In iărirea  învăţăm ântu lu i re lig ios în  liceu.

Cu prilejul unei vizite făcute de d. ministru Dr. An- 

ghelescu în Săcele, judeţul Braşovului în luna Iunie, 

revizorul şcolar al judeţului d. Pompiliu Bran, a ţinut

o cuvântare care a uimit pe toţi cei de faţă: A spus 

că Biserica n’a fâcut nimic pentru şcoală şi că aceasta 

a trăit din propria ei viaţă, fără a fi datoare cu nimic 

Bisericii.

D. Ministru a combătut amănunţit toate afirmările 

inexacte ale revizorului său, a cerut unire între preoţi 

şi învăţători, a spus că un preot din jud. Neamţu a

dat 120.000 de lei ca să facă o şcoală în comuna lui

şl a adăogat că invaţamantul religios în şcoala secun

dară trebuie întins până la cea din urmă clasă a liceu

lui. A mai spus că un popor care nu-şi păstrează cre

dinţa lui ajunge mâncător de oameni, ca în Rusia.

A fost o lecţie meritată, cum numeşte aceasta Tele

graful Român din Sibiiu (3 Iulie 1923).

înzestrarea episcopiei Constanţei.— Ministeriul

de domenii a dăruit episcopiei Constanţei 120 de hec

tare în regiunea Tatlageac. Se va zidi acolo o mănăs

tire înzestrată cu ateliere şi o tipografie.

Aşezăm ânt bisericesc trecut ia  Stat. — Grădina 

de copii «Episcopul Melchisedec» din Roman a fost 

trecută pe ziua de 15 Martie a. c. la Stat.

B ib lioteci desfiinţate. — Ministerul instrucţiunei 

a dispus desfiinţarea tuturor bibliotecilor şcolare străine 

din Ardeal.

Cărţile de valoare vor fi încredinţate Academiei Ro

mâne.
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Academice teolcqică la Oradea-Mare.—P. S. S.
- w *

Episcopul Roman dela Oradea-Mare a cerut d-lui mi

nistru al instrucţiunei acordarea unui fond pentru pregă

tirea seminariului teologic din Oradia Mare, strămutat 

de curând în localul fostei facultăţi de drept din acea 

localitate.

Preoţi ceraţi ca învăţători D. prof. dr. C.

Angelescu a trimis o adresă Mitropolitului Ardealului 

şi Episcopilor ardeleni să îndemne preoţii cu studii de 

seminar teologic să funcţioneze ca învăţători, spre a

se remedia astfel lipsa mare de învăţători în Ardeal.

Editare de cărţi ia  M ănăstirea Neam ţului. 

Vineri, la 20 Iulie st. n., au fost convocaţi la Mitro

polia Moldovei protoiereii eparhiei. S’a discutat ches

tiunea tipăririi cărţilor care urmează a se face la M-rea 

Neamţului. In acest scop, s’a numit o comisiune com

pusă din Părinţii Valeriu lordăchescu, directorul Semi

nariului „Veniamin* din laşi, Econ. Al. Simionescu, 

protoiereul dela Botoşani şi Econ. D. Grigorescu, pro- 

toiereul dela Dorohoi, pentru a întocmi o listă de căr

ţile care urmează a fi tipărite.

C* igxese catolice în România Din ziarul

Lumea (Iaşi, 19 luiie 1923) aflam că episcopul catolic 

din Iaşi Alexandru Cizar plănuieşte convocarea a două 

congrese catolice: unul în Rădăuţi, cu preoţii din Ba

sarabia şi Bucovina, la începutul lui Septembre a. c., 

şi altul la Roman sau Iaşi cu preoţii din Moldova. 

Acesta s’ar ţinea mai târziu. La congrese ar lua parte 

şi noul nunţiu papal Mons. Doici, care a şi sosit în 

România.

In legătură cu această ştire, Lumea mai dă urmă

toarele date statistice despre starea catolicilor din Mol

dova şi Bucovina: In eparhia catolică din Iaşi, se află

96,000 de credincioşi, 147 de biserici, 164 de călugăriţe 

din congregaţia Notre Dame de Sion şi 24 din a fran- 

ciscanelor. Vicariatul general al Bucovinei, care este 

supus acum tot episcopului dela Iaşi, cuprinde: 104,090 

de credincioşi, 52 de preoţi 80 de biserici şi 49 de fi

liale. în Bucovina mai sunt şi două protopopiate rute- 

neşti unite, cuprinzând 35,568 de credincioşi.

*  t

urnire cte preo* misioniai Vrednicul preot

Petre Chirica din Hiliţa, Iaşi, cunoscut cititorilor aces

tei reviste pentru neobosita sa hărnicie, a fost numit 

de Mitropolitul Moldovei preot misionar al eparhiei Mi

tropoliei Moldovei pe ziua de 1 August. Sf. Sa însă a

demisionat îndată, pentru temeiul că are prea mult de 
lucru cu propria sa parohie.

Revizor eciesiasîic nou.—4n urma demisiunii Pă

rintelui C. Dinescu din Iaşi, din slujba de revizor epar

hial al Mitropoliei Moldovei, a fost însărcinat provizoriu 

cu această slujbă Păr. Emilian Vasilovschi, parohul bi

sericii Toma Cozma din Iaşi, care a mai fost revizor.

nicului cărturar, Preotul Dim . Furtună din Dorohoi, 

Mitropolia Moldovei a mijlocit la Ministeriul de război, 

pentrucă să dea localul căzărmii Regimentului 69 din
»

Dorohoi, în care să se aşeze seminariuî. Acesta va 

începe a funcţiona numai cu clasele I şi V.

B iserică îno ifă la  Mănăstire* — M-tirea Măgura 

din jud. Băcău, aflată în îngrijirea eforiei Sf. Spiridon 

din Iaşi, a căzut tocmai în ţinutul în care s’a purtat 

greul război din 1916-18. Din această pricină, a fost 

mult păgubită. Biserica ei a fost înoită şi sfinţită în 

ziua de 2 August de Episcopul Romanului. „Lumea" 

din Iaşi (30 Iulie) vestea că va fi sfinţită de noul vi

car dela Iaşi, Arhiereul Cozma. „Lumina sateloru (19 

Aug.) din Sibiiu însă vestea că sfinţirea urma să se 

facă de P. S. Lucian dela Roman.

Bun creştin dus către Dom nul.— La 27 Iulie a. c.
*

a încetat din viaţă în Iaşi bunul creştin Vasile Rusovici, 

care era un suflet adânc plecat către gândurile creşti

neşti. Toată averea lui, în sumă de peste 4,000,000 de 

lei, a lăsat-o schitului Sf. Ioan Botezătorul din Iaşi.

Vrednic profesor Ia preoţie.— La 8/21 Septem

brie va fi hirotonit preot în Bucureşti, pe seama bise

ricii Amza, primul nostru redactor d. profesor I. M i- 

hâlcescu, care de mult doreşte să slujească Domnului 

ca preot. Tot la aceiaşi dată a fost hirotonit anul tre

cut alt chip vrednic al Bisericii noastre, scriitorul Gala 

Galaction.

Casui P ărin te lu i Cornilescu. — în două numere 

din ziarul Neamul Românesc (9 Aug. c.) şi Lumea din 

Iaşi (30 Iulie a. c.) au apărut articole spunând că Păr.

D . Cornilescu a fost înlăturat din cler. în cel dintâi 

însă, a apărut o dezminţire din alt izvor, care arată 

cum sunt lucrurile după dreptate. în adevăr, Păr. Cor

nilescu n’a fost înlăturat, ci fiind chemat de Prea Sf. 

Sa Episcopul Nicodem al Huşului de care atârna, pen

tru a i se da însărcinări în slujba Bisericii, nu s’a dus, 

ci a răspuns trimeţându-şi demisiunea. Prin urmare de 

voie a intrat în cler, de voie a plecat.

Scriind de acest fapt, d. Virgil Tempeanu dela N. 

Rom. se acafă şi de alte chestiuni şi se întreabă dacă 

automobilele la mănăstiri or fi sau nu canonice. Apoi 

fiindcă a deschis vorba, să răspundă dumnealui de ce 

n’or fi canonice?

pentru abonare la  „Biserica Orto-

Potrivit hotărârii Sfântului Sinod. P. S. S.

Ordin 
doxă“.
Episcopul Ioan al Aradului a dat poruncă către toate 

protoieriile şi parohiile din eparhia Aradului pentru 

abonare la Biserica Ortodoxă. Porunca se poate citi

în Biserica şi Şcoala, Arad, 5 August 1923.

&‘istorie bisericească gata de tipar înalt Prea

Sem inar nou.—Pe ziua de 15 Septembrie, se va des- Sfinţitul Atanasie, fostul mitropolit primat, care locu-

chide în Dorohoi un seminar nou, sub direcţiunea vred- ieşte retras la M-rea Cernica ds lângă Bucureşti, are
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gata de dat în tipar a II ediţiune a istoriei bisericeşti început aceasta unuii preoţi. Nu e bine, fraţilor! Puneţ:

de răposatul Eusebiu Popovici. acolo că sunteţi preoţi, că nu stă rău! De evanghelic

După ce a tipărit în traducere românească ediţiunea I, lu i Hristos nu mă ruşinez (Romani 16).

împreună cu răposatul Episcop Gherasim al Argeşului, Ne-am oprit la aceasta numai pentrucă Păr. Gaşpa'

înalt Prea Sf. Sa a pregătit acum a II ediţiune, muncind e preot, fiindcă ziarul nu e tocmai cum trebuie ca si

mult, fiindcă aceasta e o lucrare cu totul înoită faţă de ne oprim la el. Dacă e să fie foaie pentru popor, nu

i , . . . . . .  , . * e ca al Părintelui Moţa; dacă e să fie ziar pentru «cre

dinţă, cultură, muncă şi economie», cum arată, nu e ca
 ̂ -  7 -  ^  7 Jk • V  4 «  • «  •

lucrarea cea veche. Aceasta va avea 4 volume, în loc 

de 2 câte avea ediţiunea I.

Dacă a avut atâta râvna de a duce la capăt o atât Telegraful român. Dorim să-l vedem mai de temei şi,

de lungă şi ostenitoare traducere dintr’o limbă grea ca când ne vom încredinţa de îndreptare, o vom spune aici
W V » • I ' Ţ*N J  j  • A

cea germană, să-i ajute’ Dumnezeu de a vedea şi încu

nunarea ei prin eşirea gata din tipar. Va fi un mare 

serviciu Bisericii.

Omul harnic şi priceput, când i se închide o cale, t 

îşi deschide el alta.

introducerea în Noul Testament gaia de îipm \—

Păr. Arhim. Scriban are gata de dat în tipar cursul

său de Noul Testament, pe care-1 predă elevilor din 
clasa Vi dela Seminariul Central.

Alegerea nou lu i prezident al AstreL — De un 

an de zile stă vacant locul de prezident al aşezămân

tului cultural Astra de peste munţi, după moartea fos

tului prezident Andrei Bârseanu. Anul trecut, când 

să se facă alegerea, oamenii nu s’au înţeles şi au ră

mas lucrurile balta până acum. Uniţii ţineau sus şi 

tare să se aleagă un unit. Acum a fost ales d. V. Goldiş 

care e ortodox.

învăţăm ântu l g răd inăritu lu i ia  Sem ina lii. 

Duminică, 16 August la 10 dim. (alt ceas nu se gă

seşte în ţara românească decât al liturghiei!) s’a des

chis congresul grădinarilor, care se ruşinează de acest 

cuvânt şi-şi zic la ziare horticultori. în ziua a Ii-a, 

Luni, între alţii, a vorbit şi d. Vintilă Olănescu, pro

fesor de agricultură la seminariul din Râmnicul-Vâlcii
r

şi la şcoala normală de fete de acolo. D-nia sa a spus 

că programul obiectului său e rău întocmit la semi- 

narii şi şcoalele normale şi a cerut suprimarea vacan

ţelor pentru seminarişti şi normalişti, pentrucă, în vremea 

aceasta, şcolarii să facă practică la lucrul pământului.

Foarte bine! ce e rău să se îndrepte şi cine crede 

că poate face mai bine să facă. Dar să se îndrepte şi

obiceiul rău al congreselor de a se deschide tot Du
minica la 10.

CI
*ins nu caută uisenca ui *  *•

-V*  .» *M \viaşa, mei ea nu-i
caulă Ia moarte. — Aceasta s’a întâmplat lui Ştefan 

Kamatos din Sovata, Transilvania. A trăit toată viaţa 

în concubinaj, protivnic poruncilor Bisericii. Când ţii- 

toarea i-a murit şi a cerut la preotul catolic să i-o în

groape, acesta n’a vrut. De necaz, Kamatos s’a spân
zurat.

Z iar nou cârm uit de nn p re o t—Dela 1 Iulie, se

tipăreşte la Bocşa-montanâ din Banat un ziar nou 

săptămânal cu numele de Drum nou. Editor-director e 

d. Mihal Gaşpar. Din nr. 3 al ziarului aflăm că d. 

Gaşpar e preot, fiindcă se cuprinde în el o frumoasă 

scrisoare a d-lui Dr. Valeriu Branişte, în care acesta 

i se adresează cu cuvintele «Iubite Părinte Gaşpar». 

Din ea aflăm ce bărbat hotărât de luptă românească 

împotriva Ungurilor a fost Păr. Gaşpar şi cum l-au 

necăjit pentru aceasta prin închisori. Dar nu ne place 

că Sf. Sa nu vrea să-şi puie în iscălitură că e preot. 

Ce-or fi având preoţii de peste munţi de nu-şi pun 

această titulatură, că foarte mulţi fac aşa? Şi la noi au

MULŢĂMIRI

Epitropia Parohiei Cucova, Putna, prin parohul său 

Pr. T. Voloc, aduce toate bunele sale mulţămiri inimo

şilor creştini mai jos însemnaţi, după cum urmează: 

1. d-lui Ioan Bucă, pentru o icoană şi un chivot mare, 

dăruite bisericii din acea parohie şi costând 10.000 de 

lei, apoi o basma-pentru Sf. Masă în preţ de 1000 de 

lei şi o candelă de 500 de lei; 2. d-lor Efteni D ără- 

ban, V. Zarzu, V.̂  V. Zarzu, Ecaterina Chiribaş, şi 

Iordache Chiribaş, care împreună au dăruit acestei 

biserici o icoană a Prea Sfintei Născătoare de Dum

nezeu, în preţ de 5600 lei; 3. d-lor Ioan Florea şi 

Iordache Daraban pentru un acoperământ d£ 1000 de 

lei la Sf. Masă; 4. d-lui Pavel Grigoraş pentru o că

delniţă de 1000 de lei; 5. d-lui Vasile Ţaţu pentru 

1000 de lei, iar d-lor Vasile Bucă, Ioan Burche, Nico- 

lae D'râmbă, Nicolae Diaconu, fiecare cu 500 de lei, 

apoi d-lor Constantin Albu cu 600 de lei şi Teodorescu 

cu 200 lei, din care sumă, pusă la un loc, s’a cum

părat o cruce de stat înaintea Sfintei Mese, aurită şi

zugrăvită pe amândouă părţile, şi încă o păreche de 

acopereminte pentru Sf. Masă, potir şi disc cu margi

nile argintate.

Dumnezeu să-i aibă în veci sub puternica Sa ocro

tire !

Epitropia bisericii Adormirea din Albeşti, Prahova

aduce viile sale mulţămiri enoriaşilor parohii,

pentru dragostea ce au avut-o de a cumpăra acestei 

biserici un rând de veşminte care au costat 7800 de 

lei, la cumpărarea cărora au ajutat şi d-nii Râşnoveanu 

& Băbeş cu suma 1500 de lei. Mulţămeşte, de aseme

nea, d-lui Ioan Lăzăroiu pentru 1000 lei dăruiţi, cu 

care s’a cumpărat un steag.

Dumnezeu să-i ţie întru îndelungare de zile fericite!
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zmalţ; asemenea pentru un rând de^ sfinte Vase în 

argint de China, o cruce înaltă cu picior, un chivot 

pentru păstrarea Sfintelor Taine; 2. vrednicei sale 

soţii, pentru o perdea de pluş galben, cu icoana Sfin

ţilor împăraţi şi cu inscripţiune sub icoană; asemenea, 

pentru frumoase feţe la Sf. Masă, ca acopereminte, şi 

perdele pentru uşile laterale şi icoanele împărăteşti dela 

iconostas; 3. bătrânului enoriaş Ilie M ărgărit, care îm

preună cu fiii săi, au dăruit o evanghelie şi o bederniţă, 

evanghelia frumos ferecată cu podoabe suflate cu aur 

şi înfăţişând Învierea în faţă şi Răstignirea îndărăt;

4. d-lui Const. Dumitrescu-Negrea, pentru un sfeşnic 

de aur masiv, lăsat de o mătuşă a sa, cu numele 

Sevastiţa, pentru Sf. Prestol; tot d-lui Negrea pentru 

10 kilog. de lumânări şi un kilog. de untdelemn;

5. d-lui Nicolae Orezeanu, mare proprietar, pentru

15 kilog. făclii mari şi un kilog. de untdelemn; 6. 

d-nei Sofica N. Gr. Popescu, pentru un rând de aco-

lei 500; d-nei Antonia Gheorghe Iorga, pentru o pa- pereminte la Sf. Vase, lucrate din pluş roz şi împo-

Sf. Mitropolie a Ungrovlahiei aduce vii mulţamtrii 

d-lui Dumitru D inu, pentrucă a dăruit bisericii filiale 

din comuna Moara Domnească, Ilfov un clopot care 

a costat 10,140 de lei.

Dumnezeu să-l dăruiască cu toate milele sale!

Parohia bisericii Sf. Ioan Botezătorul din Galaţi a-

duce vii mulţămiri creştinilor mai jos însemnaţi, pentru 

daniile făcute acelei biserici şi însemnate în dreptul

fiecăruia precum urmează:

D-nei Safta 1. Dumitru, pentru un lăvicer de lână 

preţuind cam 20 de lei; d-nei Sofia St. Dum itriuf 

pentru un aşternut din petice, lei 25; d-lui Leonida 

Popay sculptor, pentru o strană de lemn mare pentru 

icoana Sf. Ioan Botezătorul în pridvor, lei 800; d-nei 

Ştefania /. Gradea, o prostire de bumbac, lei 50 ; 

d-nei Paraschiva C. Stamboală, pentru un rând de 

veşminte preoţeşti, lucrate din nou din ştofă galbenă,

reche sfeşnice de metal, lei 100; Părintelui Alexandru 

Tihan, care a dat 100 de lei zugrăvelii Sf. Ioan Bo-

dobite cu tămâioare, crini şi roze.

Pentru râvna inimii lor, să-i dăruiască şi Dumnezeu

tezătorul din frontispiciul bisericii; Părintelui Gavril cu darurile sale netrecătoare! 

Stăncescu, paroh la sf. Haralambie, lei 100; d-lui Sterea

Dumitriu, tot pentru pictură, lei 200; d-lor Gh. Du- 

mitrescu, Paraschiv Jecu, Spiru Stoenescu, Ioan Mm 

Gradea şi D. Constantinescn, care au dat câte 100 lei 

pentru pictură; apoi d-lor N. Stoenescu, Stavru N i

colae, D-tru Psincopol, şi Jean Istrate, fiecare cu câte 

60 de lei pentru pictură; d-nei Aurica I. Trifan pentru 

un covor de aşternut, lung şi îngust ţesut din petice, lei 

80; d-lui Paul T. Vasiliu pentru o cruce de metal suflată 

cu aur, preţuind cam 800 de lei; d-nei Cleo Marinescn 

pentru un ştergar de casă ţesut din bumbac şi bo- 

rangic lei 100; d-nei Paraschiva C. Stamboală pentru

o masă de lemn rotundă cu picioarele lucrate la strung, 

lei 200; pentru un scaun de nuc, îmbrăcat în catifea 

roşie preţuind cam lei 300; o faţă de masă împletită 

din lânuri de felurite colori preţuind lei 200; şi un 

lăvicer de lână cu dungi felurite, lei 180; d-nei Ioan 

N. Mătăsaru, pentru un şervet de târg, lei 60; d-nei 

Ecaterina Gh. Vasiliu pentru o poală la analog, bro

dată cu mătasă colorată, lei 150; o bucată de doc 

pentru sfânta masă, lei 300; d-şoarei Ştefania A. Tihan 

pentru 6 şervete mici şi pătrate, brodate cu felurite 

mătăsuri, pentru iconiţele din faţa Catapetezmei bise

ricii, lei 250; Total general lei 9735.

Adică nouă mii şapte sute treizeci şi cinci lei este 

costul aproximativ al dăruirilor, pentru care Dumnezeu 

să răsplătească pe toţi aceşti inimoşi creştini şi creş

tini din darurile Sale cele bogate!

Epitropia Parohiei Aninoasa, Gorj îşi arată ferbintea 

sa mulţămire bunilor creştini mai jos însemnaţi, pentru 

frumoasele danii făcute bisericii parohiale Sfinţii împăraţi 

din acea comună, şi anume:

1. Sfinţiei Sale Părintelui Econ. P. Slăvuţcmu din 

Aninodsa, Gorj, pentru un rând de veşminte, în fru

moasă coloare albastră, cu icoana Sfântului Nicolae în

BIBLIOGRAFIE.
Suggestiona for an Octave of Prayer for 

C ris iian  Uniiy, May 15.to 20,beingithe eight days 

ending with Peniecost or W iiiisund&y in 1925* 

(îndemnuri la o rugăciune în restimp de 8 zile, pentru 

unitatea creştinească, dela 13-20 Maiu, adică cele 8 

zile care se isprăvesc cu Cinzecimea în 1923). Tipătură 

în 1923 a organizării World Conference for Faith and 

Order.

M. Lupescu, fost director al Orfelinatului agricol 

„Ferdinandu, C ărtic ica P lugarului, nr. 11 din publi- 

caţiunile Cercului cultural „Deşteptarea sătenilor 

Folticeni 1922, broşură în 16 cu tipar des, 33 de pag. 

preţul 1.50 lei.

Problem a antropologică în  concepţia despre
iume de D-rul Vilhelm Koppelmann, dela Universitatea 
din Miinster, traducere de Preotul Gh. N. Niţu, Roman, 
Librăria şi Tipografia „Munca" 1923. 51 de pagini. 
Preţul 10 lei.

i

Poşta Redacţiei

Părintelui iîa rion  Ivanovici, Paroh în Zastavna, 
Bucovina.

Cu privire la cartea «Cinci cuvântări bisericeşti*, de 
N. N. D.> vă rog să vă îndreptaţi către Părintele N. N . 
Donose, profesor la seminariul din Huşi, pe care nu-1 
înţeleg de ce se ascunde sub iniţiale. Modestia e bună, 
dar când nu aduce încurcături. In împrejurarea de faţă, 
uite că încurcă, fiindcă Sf. Voastră voiţi să comandaţi 
cartea şi nu ştiţi unde.

Părintelui I. Zaharia, Paroh în Onceşti-Stănişeşti, 
Parohia Bărboasa, Tecuciu.

Că ai trimis abonamentul, bine. Dar spune-o d-lui 
Sireteanuy secretarul administrativ, nu mie.

Arhim. SCRlBAJf
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SPRE ŞTI INŢA

Comitetul redactor al revistei BISE R ICA  O R T O D O X A  R O M ÂN Ă se compune din:
I. P. S. Mitropolit Primat Dr. Miron Cristea, Preşedinte de onoare; P. S. Episcop 
Vartolomeiu, director; Prof. Dr. Ioan Mihălcescu, prim-redactor; Arhim. Scriban, secretar 
de redacţie. Redactorii revistei: i . Profesorii facultăţii de teologie din Bucureşti: Dr. 
D. G. Boroianu, Dr. C. Chiricescu, Dr. Drag. Demetrescu, Dr. V. G. lspir, Econ. C. 
Nazane, Econ. Dr. I. Popeseu-Mâlăeşti, Pr. Dr. Nicolae Popescu; 2. Protesorii facul
tăţii de teologie din Cernăuţi: Dr. V. Gheorghiu, Dr. V. Şesan, Dr. V. 7 arnavschi, D r. 
N. Cotos; 3. Pr. Cicerone Iordăchescu, Iaşi, Dr. Romulus Cândea, Cernăuţi. Dr. Ioan Lupaş, 
Dr. St. Cioroianu, Iconom Serghie Bej an, Dr. Gh. Ciuhandu şi d. St. Berechet.

Se primesc spre publicare şi articole dela alte persoane decât dela Comitetul redac
tor, în condiţiunile următoare:

Articolele originale se vor jplăti cu 1000 de lei coala în formatul de faţă al revistei, 
traducerile şi recensiunile 800 de lei, cronicile şi răspunsurile 600 de lei.

Articolele care au fost publicate mai întăi aiurea şi care se vor reproduce pentrm 
însemnătatea lor şi de această revistă, nu se plătesc.

Toate articolele trebuiesc scrise citeţ şi fără «va urma».
Orice corespondenţă privitoare la redacţie se va trimete pe adresa secretarului de re

dacţie Arhim. Scriban, Bucureşti, str. Cernica 3, sau pe a primului-redactor: Prof. I. 
Mihălcescu, Bucureşti, Aleea Rignault 5.

Pentru tot ce priveşte administraţiunea revistei, interesaţii se vor adresa secretarului
administrativ al revistei, d. D. Sireteanu, Bucureşti, localul Sfântului Sinod, la biserica Antim.

Revista se trimete tuturor parohiilor, ca şi în trecut. Persoanele particulare care vct 
voi să li se trimeată trebuie să se adreseze administraţiunii.

A B O N A M E N T U L

1 a n ..............................100 lei. Pentru străinătate, se adaugă transportul.
1 n u m ă r....................... 10 lei.

secretarului
Sf. Sinod, Biserica Antim.

D. Sireteanu, Bucureşti

(Vezi hotărârea Sf. Sinod în Biserica Ortodoxă Română 1 Iunie 1923, pag. 658-659).

Tipografia Cărţilor Bisericeşti -1923
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DIN TRECUTUL FRANCMASONERIEI

Obârşia adevărată a francmasoneriei nu se cu- Astfel francmasoneria n’ar fi de cât continu-

noaşte în chip sigur. Istoricii francmasoni o fac area curentului raţionalist şi umanitar a cărui

sâ se piardă în negura timpului, pe când adver- vechime se pierde în noaptea vremilor, ar fi ceva

sării masonismului o pun în timpurile moderne, ce a existat nu numai totdeauna de când omul

ceeace este, fără îndoială, mai aproape de adevăr. a apucat pe cărările culturii, ci şi pretutindeni

unde s’a ajuns la un oarecare grad de cultură, 

pentru susţinerea francmasoneriei, în cât a afir- s’ar confunda chiar, într’o anume măsură, cu

Lessing a mers aşa de departe, în zelul său

mat, că ea —francmasoneria— este tot aşa de 

veche ca omenirea şi se confundă cu istoria aces- 

teea. Francmasonii mai noui au îndulcit afirma- 

ţiunea marelui dramaturg în sensul, că ea nu tre

bue înţeleasă că ar fi existat francmasoni în cele 

mai vechi timpuri cunoscute de istorie, ci că 

întotdeauna, de când oamenii s’au grupat în 

clanuri, horde, triburi şi apoi în state, n’a lipsit 

tendinţa de a înălţa şi înnobila pe om prin mij

loace curat omeneşti. Această tendinţă n’ar fi 

masonism propriu zis, dar, întrucât ea este ace- 

eaş cu- scopul urmărit de lojile masonice, poate 

fi privită ca premergătoare a francmasoneriei şi 

ca germenele din care ea a luat naţtere.

Alţii pun obârşia masonismului în religiunile 

esoterice ale antichităţii şi în misterele ce erau 

nedespărţite de#ele, precum: în religiunea egip

teană, orfică şi pitagoreică şi în misterele eleu-
•  •

simce.
Fuziunea platonismului cu creştinismul a dat 

mai târziu naştere gnosticismului, din care a 

ieşit o mulţime de secte atât în răsărit cât şi 

în apus şi a înrâurit cultura mauro-arabă. Toate 

acestea sunt de asemeni privite ca premergă

toare ale francmasoneriei.

Cruciatele au adus din nou în Europa aceste 

idei prelucrate de arabi, iar renaşterea le a în

cetăţenit în Italia, Francia, Anglia, Olanda şi 

Germania ’).

*) Freimaurer-Lehrbuch ftir Br. Br. der unabhăngigen deutschen 
Grossloge: Freimanverband zur aufgehenden Sonne, von Br. Ru- 

dolph Penzig, Ehrenmeister der Loge «zur Morgenrtfte». Orient 

Birlin, z. Z, Grossmeister der F. Z. A. S. pag. 49— 50.

cultura spirituală a întregului neam omenesc.

-Cu o asemenea înţelegere a istoriei francma- 

sonismului origina lui poate fi pusă în regnul 

animal, sau şi să se facă din însuş Dumnezeu 

cel dintâi şi cel mai mare fracmason.

Lipsită de temeiu este şi legenda că franc- 

masoneria ar fi de provenienţă ebraică şi că şi- 

ar trage origina de la Hiram, arhitectul templu

lui lui Solomon. Simbolica unora din riturile ma-
r

sonice, numirea de Iochim şi Boaz â celor două 

coloane din curtea templului masonic, cum se 

numiau şi coloanele din faţa templului lui Solo

mon, şi legenda ce circulă printre membrii loje- 

lor şi se predă fie cărui ucenic la primirea în
v .

lojă, că Hiram a fost ucis de trei lucrători-uce- 

nici, pentrucă n’a voit să le spună şi lor cuvân

tul de ordine al maeştrilor, au condus la păre

rea că francmasoneria datează dela ebrei şi că 

era organizată pe vremea lui Solomon aproape
la fel cu azi.

înşişi francmasonii mai luminaţi recunosc că 

această legendă nu era cunoscută în cercurile 

lor înainte de începutul veacului XVIII şi că s’a 

inventat, după toată probabilitatea, spre a se 

da mai multă însemnătate şi podoabă noului în

fiinţat grad de ^maestru*.*)

Nici cu francmasonii sau cu aşa zişii zidari 

libeH ori cioplitorii de pietre ornamentate din 

evul mediu n’au francmasonii altceva comun de 

cât numele, după cum şi susţinerea că ei ar fi 

urmaşii templierilor n’are altă bază de cât tre

*) Idem, pag. 95.
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buinţa de a-şi justifica atitudinea lor totdeauna 

duşmănoasă faţă de biserica papală. Adevărata 

istorie a francmasoneriei începe cu anul 1717

lom, prinţul de coroană al Prusiei, care ca rege 

a fost Friedrich II sau cel Mare. Mulţumită aces

tor doi suverani, francmasoneria a luat un puter-

şi ţara în care ea s’a organizat întăiaş dată este nic avânt în ţările germane. Chiar în anul urcării 

Anglia. Cu introducerea reformei scăzuse şi în

Anglia, ca şi în alte ţări, zelul credincioşilor şi 

ai comunităţilor pentru înălţarea de monumen-

să

tale clădiri religioase. Aceasta a avut ca urmar 

decăderea breslei zidarilor liberi, cari nu mai 

găsiau de lucru de cât prea puţin.

In aceste împrejurări critice pentru zidarii liberi, 

trei bărbaţi: predicatorul reformat al curţii regale 

Teofil Desaguliers, arheologul George Payne şi 

predicatorul James Anderson, îşi propuseră 

dea breslei zidarilor liberi o altă menire şi anume- 

zidirea unui templu spiritual în sufletele oame- 

nilor prin cultivarea a tot ce este bun, nobil şi 

frumos. Patru societăţi de zidari liberi se întru

niră, în ziua de 24 Iunie 1717, într’un restau

rant din Londra, puseră bazele societăţii <-of 

free Stanes Masons» şi consimţiră să urmăria-

scă din acea zi înainte scopul propus de cei 
trei bărbaţi.

Aceasta fu ziua întemeierii francmasonieriei 

albastre sau a francmasoneriei de rând sau en

gleze, ori începutul lojelor sfântului Ioan, cum 

s’a mai numit în amintirea sfântului Ioan Bote

zătorul, a cărui naştere se serbează în ziua de
24 Iunie.3)

La început, ideile masonice au prins şi s’au 

răspândit repede, căci, în anul 1740, erau dup#1

relatările lui Anderson, în Londra şi împrejurimi

115 loje, iar în ţinutul Wales 55. Din Anglia 

masonismul a trecut pe continent. Cea dintăi lojă 

de pe continent a fost una în Paris, înfiinţată, 

în 1725, de câţiva nobili englezi, căreea i-au 

urmat, în timp de 10 ani, alte patru. In anul 

1730 s’au înfiinţat o lojă in Dublin, în 1731 în 

St. Petersburg, în 1733 în Florenţa, în Italia şi 

în Boston, în America, iar până în 1737 s’au 

mai înfiinţat altele în Olanda, Scoţia, Suedia,

Polonia, Elveţia şi Germania.

In anul 1731 fu primit în loja din Haga, ca 

ucenic iar ceva mai târziu într’una din Londra, 

ca lucrător, sub numele de fratele Lotringen, 

împăratul de mai târziu al Austriei, Francisc I, 

pe atunci duce de Lotaringia, iar în anul 1738 

fu primit de loja din Hamburg, numită Absa-

pe tron a lui Friedrich II s’a întemeiat în Berlin 

marea lojă «zudendrei Weltkugeln^. Amândouă 

dinastiile, de Hohenzollern, în Prusia şi de Habs- 

burg, în Austria, au rămas credincioase franc

masoneriei până la cei din urmă reprezentanţi 

ai lor pe tron. împăratul Wilhelm I al Germa

niei numia francmasoneria «a« aşezământ înte

meiat pe religiositate şi deci creştin», iar Francisc 

Iosef I al Austriei punea aproape mai mult preţ 

pe titlul său de mare maestru francmason de 

cât pe cel de rege apostolic. Dintre împă

raţii germani numai Wilhllm II n’a fost franc

mason, în schimb însă a făcut să fie înscris în 

lojă, prinţul Friedrich Leopold de Prusia,4) care 

însă s’a retras în 1919 din motive politice.

Trecuseră abia douăzeci de ani dela înfiinţa

rea francmasoneriei şi mulţi fraţi nu se mai mul- 

ţumiau cu scopul ce ea urmăria şi mai ales cu 

mijloacele de care ea se slujia pentru atingerea 

scopului. Deja în acest interval adăogase la cele 

două grade primitive ale membrilor ei, la cel 

de ucenic şi lucrător, încă un grad: pe cel de 

maestru, iar acum mai nimeni nu se mulţumia 

numai cu trei grade. O adevărată manie de grade 

domnia în toate lojele. Doritori de a şti cât 

mai multe şi mai felurite lucruri, francmasonii 

crezură că-şi pot satisface această sete de ştiinţă 

prin înmulţirea gradelor şi îngrădirea trecerii 

dintr’unul într’altul cu o mulţime de formalităţi, 

care complicară enorm ritualul masonic. Cele 

trei grade ale francmasoneriei albastre fură soco

tite de aci înainte ca un simplu noviciat, care

introducea numai în curtea templului spiritual 
sau ducea la «gradele superioare».

Se înfiinţă astfel francmasoneria scoţiană, care 

la rându-i este considerată ca un grad interme

diar între francmasoneria albastră şi între sis

temele care constau din gradele superioare.

Aceste sisteme sunt trei: al templierilor, al 
crucii trandafirii şi cel egiptean.

*

O deosebire fuadamentală nu este între ace

ste sisteme, ci ele se confundă adesea şi s’au 

desvoltat în chip felurit în diferitele ţări.
*sfc *

3) Penzig, op. cit, pag. 51 şi Raich, articolul «Freimaurer» în 
Wetzes uni Weltea Kirek«alexikou.

4) P. Tsaclcert, articolul «Froimaurer» din Realencykldpâ iie 
fur protestantische Theologie und Kirche a lui Hauck,
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I  Sistemul templierilor se numeşte astfel, pentru 

că pretinde că el a moştenit şi păstrează secre

tele ordinului călugăresc şi cavaleresc al templie

rilor. După o legendă făurită în loji, Iacob Mo

lay, cel din urmă mare maestru al ordinului tem

plierilor, ar fi expus, pe când se afla în închi

soare, toate secretele ordinului în testamentul 

său, pe care l-a încredinţat unui prieten al său, 

iar acesta s’ar fi refugiat în Scoţia şi l-ar fi pre

dat mai târziu francmasonilor. Francmasoneria 

templierică, născocită, în anul 1740, la Paris, 

de un baronet scoţian, anume M. A. Ramsay, 

s’a răspândit repede mai cu osebire în stratu-
%

rile nobiiimii şi intelectualilor, cărora le conve- 

nia pentrucă avea o mulţime de grade prin care 

se puteau deosebi de membrii de origină bur

gheză şi mai puţin culţi. Astfel în Franţa se în- 

temeie, în anul 1756, cel dintâi capitol in toată 

forma de grade superioare, întitulat: «Cavalerul 

de răsărit» şi îndată după aceea un nou sistem 

cu 25 de grade ai cărui «prinţi suverani*, adică 

membri din cele mai înalte grade se întitulau:

«împărăţii răsăritului ţi ai apusului».

In anul următor, «împăraţii răsăritului şi ai 

apusului» patentară sistemul evreului Stephan 

Morin, care rândui cele 25 de grade şi le răs

pândi în America, unde alţii evrei, ca să p^ată 

crea venituri mai mari lojelor, le ridicară la%3, 

cum au rămas şi până astăzi. Organizată pe acea

stă bază, francmasoneria templierică a fost adop

tată din nou la Paris, în anul 1804, sub numele 

de rit scoţian̂  (rite ecossais ancien et accepte) 

şi de acolo a trecut în scurtă vreme yproane 

în toate statele europene.

După numele sfatului suprem (supreme Con- 

seil) de care se conduce acest sistem, el se mai 

numeşte şi francmasoneria sfatului suprem.

Dintre ultimele grade ale acestui sistem, al 

treilea se numeşte cu cuvântul evreesc Kadoş 

care însemnează sfânt. Membrii acestui grad jură, 

pe sabie şî  pumnal, răzbunare pentru uciderea 

lui Molay, ultimul mare maestru al templierilor. 

Cum executarea lui Molay se datoreşte regelui 

Franţei Filip cel Frumos şi papii Clement V, 

răzbunarea este îndreptată — dacă sunt adevă

rate destăinuirile din lucrarea *Mafonneriepra- 

iique, Paris 1885 — împotriva tuturor suverani

lor şi papilor.

După ritualul dat în vileag de aceeaş lucrare,

candidaţii la acest ordin jură superiorilor lor 

«ascultare deplină», «credinţă până la moarte», 

executarea «cu arma în mână» a ordinelor pri

mite, răspândirea «prin orice mijloace» a idei’or 

liberale, străduinţă fără preget «de a asigura fra

ţilor lor exercitarea suveranităţii populare», căl

carea în picioare «a coroanei regale, ca simbol 

al tiraniei», «a tiarei papale ca simbol al în

gâmfării şi înşelătoriei», etc.5)

De aci bănuiala, că lojele masonice n’ar fi 

streine de atentatele împotriva suveranilor.6)

In lăuntrul sistemului francmasoneriei templie- 

rice se deosebesc alte patru sisteme mai însem

nate şi anume: al capitolului de Clermont, al 

strictei observanţe, al clericatului şi sistemul 
suedez.

Sistemul capitolului de Clermont a fost înte

meiat în Franţa, la anul 1754, de cavalerul de 

Bonneville şi transplantat în Germania, curând 

după aceea, de baronul von Prinzen. Acolo s’a 

răspândit cu repeziciune mulţămitâ unui fost 

pastor luteran, Samuel Rosa, depus din postul 

de superintendent ce ocupa, din cauza purtării 

sale necorecte în materie de căsătorie. Acesta 

a întemeiat loje şi a conferit grade superioare

celor ce luau drept monedă bună aiurările sale 

despre cele şapte ştiinţe dumnezeeşti în care in

trau: deplina artâ matematică a maşinilor, de

plina artă. a puterii de atracţiune şi de locomo- 

ţiune, secretul naşterii omului, etc.

Sistemul strictei observanţe se numia astfel, 

pentrucă cerea dela membrii lui supunere necon

diţionată către superiorii lor chiar când aceştia 

le erau necunoscuţi. Scopul special al sistemu

lui acestuia era reînfiinţarea ordinului templie

rilor. înfiinţat de cavalerul von Hund, în anul 

1764, şi condus de el cu mult tact şi mai ales 

cu mult fast, sistemul a atras în sânul său mul fi 

prinţi. Intr’o vreme număra 26 pe prinţi. Membrii 

sistemului numit «<ordinul interior», care era su

prapus celor trei grade ale francmasoneriei albas

tre şi francmasoneriei scoţiene, erau împărţiţi 

în trei grade: equites, armigeri şi socii, la care 

s’a adăogat cu vremea un al patrulea întitulat 

eques professus. Doctrina sistemului, care era 

mai mult opera personală a întemeietorului lui, 

a lui von Hund, a fost desaprobată în esenţa

*) Id«m3 ibidsm.

6) Raichj articolul citat
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ei de conventul din Wilhelmsbad, în anul 1782, 

iar cu încetarea din viaţă a celui din urmă mare 

maestru al lui, ducele Ferdinand de Braunsch- 

weig, în 1792, a încetat să mai existe şi sistemul.

Sistemul clericalului a fost întemeiat de pri

mul predicator de mai târziu al curţii din Darm- 

stadt, de cavalerul I. A. von Starck, în anul 

1767. Ţinta lui era să restabiliască legătura ruptă 

dintre ordinul strictei observanţe şi conducătorii 

întregei francmasonerii. Caracteristica lui este 

un amestec bizar de învăţături creştine, de nu

anţă protestantă, cu idei gnostice şi alte fantas

magorii. Aşa de pildă, în lojele clericatului se 

da crezare legendei că secretele pe care franc

masonii le-ar fi moştenit dela templieri, ar fi 

fost primite de aceştia dela şapte pustnici sirieni 

cu care s’ar fi întâlnit noaptea într’o peşteră din 

Palestina. Sistemul acesta n’a dâiriuit mult, dar 

ceva din influenţa lui asupra gradelor superi

oare se resimte şi azi.

Sistemul suedez sau creştin este un amestec 

din sistemele precedente şi are nouă grade. El 

pretinde însă că este continuarea şi lămurirea 

cunoştinţei superioare a sfinţilor apostoli şi uce

nici ai Mântuitorului, lisus Christos a fost cel*

dintăi mare maestru francmason. Lui i-a urmat 

lacob, iar după moartea acestuia, apostolii s’au 

adunat şi au ales pe Simeon al lui Cleopa, fra

tele Domnului. Evangheliile coprind pumai în-
t

văţătura Mântuitorului destinată poporului de 

rând, mulţimii neînţelegătoare, iar adevărata lui 

învăţătură a împărtăşit-o câtorva aleşi sau pnev- 

matici prin viu graiu sau în scrisori secrete. 

Această învăţătură coprinde principiile religiunii 

naturale. Cele expuse în Evanghelii sunt mai 

mult acomodări la credinţa în mare parte su

perstiţioasă a iudeilor şi aşa cum le au văzut 

şi înţeles aceştia, în învăţătura sa esoterică însă, 

ca francmason, lisus nu s’a dat niciodată drept 

Dumnezeu, ci ca adevăratul şi unicul mare maes

tru din răsărit, a propoveduit o simplă învă

ţătură morală, pe care a întemeiat credinţa în 
nemurirea sufletului.

Cavalerii sistemului suedez se cred că sunt 

singurii reprezentanţi autentici ai francmasone

riei, din care cauză, între acest sistem şi cele
lalte este o mare animositate.

*
* *

II. Sistemul crucii trandafirii este iarăş un 

amestec de idei spiritiste şi alchimiste. El a fost

întemeiat de un cafegiu din Leipzig, Iohann Georg 

Schrepfer, în anul 1772, cu scopul de a sub

mina şi duce la ruină sistemul strictei obser

vanţe. Mijlocul prin care Schrepfer câştigă la 

început un mare număr de aderenţi era practi

carea spiritismului, asigurarea că a găsit mijlo

cul de a transforma ori ce metal în aur şi un 

medicament care să redea tinereţea. După ce 

Schrepfer se sinucise, ca să scape de datornici, 

sistemul avu norocul să câştige de partea sa pe 

prinţul moştenitor al Prusiei, Friedrich Wilhelm 

şi pe profesorul acestuia, pastorul I. Chr. W'811- 

ner. Când prinţul urcă treptele tronului regal 

îşi iuă pe Wollner ca ministru de culte. Acum 

începură zile strălucite pentru lojele crucii tran

dafirii. Regele Friedrich Wilhelm II (1786— 1797) 

era marele maestru al ordinului, iar Wollner, 

în calitate de ministru al cultelor, îşi dete toată 

osteneala să introducă chiar în şcoli şi sâ gene

ralizeze spiritismul ce se practica în loje, pe care 

el îl credea singura ştiinţă adevărată, menită să 

înlocuiască orice altă ştiinţă şi filosofie. Cu moar

tea regelui şi disgraţierea lui Wollner, ordinul

a pierdut foarte mult şi de atunci vegetează 
numai.

*
♦ *

III Sistemul egiptean constă la rândul său din 

alte trei sisteme sau ordine: coptic, misraim şi 

memfitic.

Sistemul coptic a fost întemeiat de evreul Io- 

sef Balsamo, născut la Palermo, în anul 1743 

şi cunoscut după aceea sub numele de graful 

Cagliostro. Acest escroc fără pereche a cutreerat 

aproape toate ţările Europei, dându-se drept 

urmaş al lui Carol Martel, a fost primit şi ido

latrizat de curţile princiare şi de toată lumea 

de elită pe care a escrocat-o fără scrupul şi a 

sfârşit trist, murind în închisoare la Roma, con

damnat ca francmason, înşelător şi vrăjitor (1795). 

Sistemul sau Ordinul înfiinţat de el avea 90 grade 

şi făgăduia iniţiaţilor: prelungirea vieţii, trezirea 

simţurilor adormite, renaşterea fizici stăpânirea 

peste spirite şi piatra fllosofală. El întemeie şi 

loje pentru femei pe care le-a pus sub condu

cerea soţiei sale, frumoasa Lorenţa, pe când el 

conducea lojele de bărbaţi cu titlul de «marele 

copt». Ducele de Luxemburg-Montmorencv î: 

conferi titlul de *mare maestru protector> ş: a

fost o vreme când chipul lui strălucia pe inele .e, 

medalioanele, evantaiurile doamnelor din stratul
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cel mai de sus al societăţii din toate ţările apu

sului, aşa că nu era pe atunci om mai cunoscut 

şi mai cinstit în Europa civilizată. Aventurile lui

au compromis însă în bună parte sistemul tic
luit de el.

Sistemul misraim a fost întemeiat de fraţi Mi- 

hail, Marcu şi Iosif B^darride, nişte negustori 

evrei din Avignon, pe la anul 1840. Ordinul 

constă din 90 de grade împărţite în patru serii. 

Seria întăi coprinde gradele 1—33 şi se chiamă 

. simbolică, a doua gradele 34—66 şi se chiamă

filosofică, a treia gradele 67—77 şi se numeşte 

mistică şi a patra gradele 78—90 şi se nume

şte hermetico-cabalistică. Ce reprezintă gradele 

seriilor a treia şi a patra este greu de preci

zat, de oarece cele dintăi sunt designate cu nu

me ebraice în mare parte neînţelese, iar cele 

de al doilea cu numere. In ceeace priveşte pe 

Misraim; dela care-şi trage numele ordinul, se 

învaţă că el nu este altul de cât regele egiptean 

Meneş. Acesta ar fi unul din fiii lui Cham şi 

lui s’ar datori înfiinţarea ordinului, care ar fi 

avut loc în anul 1816 după facerea lumii. Tot 

el este Osiris, Adonis şi Serapis al religiunii 

egiptene, iar soţia sa este Isis. De fapt Misraim 

nu este întemeietorul ordinului, ci numai unul 

din căpeteniile lui, căci adevăratul întemeietor 

este însuş Dumnezeu, care a descoperit lui moş 

Adam secretele ordinului şi a înfiinţat cea^in- 

tăi lojă masonică din Adam şi fiii lui. Sistemul 

acesta, cu toată bizareria învăţăturilor ce pro

fesează, numără încă şi azi mai multe loje în

care majoritatea membrilor o formează fiii lui 
Israel.

Sistemul sau ritul memfitic pretinde că-şi trage 

origina dela un înţelept egiptean cu numele 

Ormus, care ar fi fost convertit la creştinism de 

către sfântul evanghelist Marcu, în anul 46 al 

erei creştine. Esenii ar fi fost apoi singurii cu-
4

noscători şi păstrători ai învăţăturilor secrete ale 

sistemului, până ce cavalerii cruciaţi le au aflat 

dela ei, în anul 1150, şi le au adus în Edin- 

burgh, unde au înfiinţat cea dintăi lojă de acest 

fel. Din Anglia au trecut apoi şi pe continent, 

la începtul veacului XIX, şi au câştigat un mare 

număr de adepţi mai ales în Franţa. Ca şi cele- 

lalte două sisteme precedente, sistemul acesta 

număra la început 90 de grade, după aceea a 

numărat chiar 95, iar mai pe urmă le-a redus 

la 30. Numele gradelor este legat de nume de

persoane şi de fapte din cele mai multe ţări şi
epoci de cultură.7)

Din toate sistemele de francmasonerie cel mai 

răspândit până azi şi care a jucat cel mai mare 

rol este al francmasoneriei albastre sau engleze, 

care n’a rămas însă cu totul curat cum era la 

început, ci s’a amestecat cu elemente din alte

sisteme. înfăţişarea ce el are este dar foarte fe
lurită dela ţară la ţară şi de multe ori chiar de

la lojă la lojă.
*

* *

Mai răspândită şi mai activă a fost şi este 

francmasoneria în ţările protestante, unde spiri

tul de libertate religioasă convine desvoltării ei. 

Pastorii protestanţi au fost întotdeauna In mare 

număr membri devotaţi şi conducători ai loje- 

lor, cu toate că protestanţii din direcţiunea or

todoxă n’au putut mistui niciodată deismul ma

sonic şi au atras luarea aminte obştească asu

pra primejdiei ce reprezintă masonismul pentru 

conştiinţa religioasă. Autoritatea superioară bi

sericească (consistoriile, sinoadele etc.) a luat 

adesea şi în protestantism măsuri aspre împo

triva pastorilor francmasoni şi a sfătuit pe cre

dincioşi să se feriască de molima masonică, dar 

fără rezultat, căci între protestantism şi franc

masonerie este o strânsă afinitate, ceeace a făcut 

pe un istoric al francmasoneriei să zică: *Ceea 

ce este protestantismul în parte, francmasoneria 

este în întregime»

In ţările catolice, cu escepţiunea Franţei, franc

masoneria e mai puţin răspândită, din cauza 

disciplinei ce domneşte în biserică şi a ascul

tării credincioşilor de sfaturile păstorilor lor su

fleteşti. Tocmai în aceste ţări însă lojele fac cele 

mai mari sforţări să cuceriască teren şi dela în

ceputul său francmasoneria a dus luptă aprigă 

împotriva catolicismului. La rândul său şi bise

rica papală a luptat şi luptă încă cu îndârjire în 

contra francmasoneriei. Abia trecuseră douăzeci 

de ani dela întemeierea francmasoneriei şi papa 

Clement XII, în constituţiunea *In eminenţi» 

(1738) a denunţat păstoriţilor săi scopurile franc

masoneriei şi mijloacele de care ea se serveşte 

pentru a-le atinge. Mai mulţi papi au repetat 

de atunci condamnarea. Aceştia sunt: Benedict

XIV, în 1751, Piu VII, în 1821, Leon XII, în 

1826, Grigore XVI, în 1832, Piu IX, în 1846,

7) Vezi îndeosebi Raich, art. cit.
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1865 şi 1869 şi Leon XIII, în 1884. înscrierea ţiunilor personale, distracţia şi alte scopuri fără

în loje şi ori ce relaţiuni cu francmasonii sunt o deosebită importanţă.

In Austria, deşi interzisă, ea a făcut progrese. 

Tot asemeni şi în Rusia. La noi i-se cunoaşte

oprite de papi sub pedeapsa escomunicării. In 

instrucţiunea sfântului oficiu, din 10 Maiu 1884, 

şi în enciclica «Praeclara gratulationis^ din 1894 puţin sistemul căreea aparţine, întinderea ce are,

se repetă escomunicarea. In testamentul său, din scopurile speciale ce urmăreşte şi activitatea ce

1902, papa Leon XIII numeşte francmasoneria a desfăşurat şi desfăşoară

«sectă diabolică». Un învăţat iezuit, Gruber, şi 

un alt teolog catolic, Majunke, au luat în se

rios cuvintele papii şi au căutat să dovediască

Alături de lojele cu caracter internaţional, 

întemeiate în mare parte de evrei sau în care 

în tot cazul elementul evreesc joacă un rol

într’o mulţime de scrieri, că francmasonii ar avea preponderant, sunt şi loje cu caracter naţional,

într’adevăr legături cu demonii. De această ere- în care cei de altă naţionalitate şi în deosebi
dintă mult între catolici, s’a servit evreii nu sunt primiţi sau cel mult li se îngă-

un rafinat liber cugetător francez, Leo Taxil, ca due numai vizitarea lojelor. Aşa este d. p.

ca să-şi bată joc amarnic de ierarhia papală. Ani marea lojă germană din Berlin, întitulată: «La

de a rândul el a publicat o serie întreagă de trei globuri» şi filialele ei, care dela 1849 este

broşuri, citite cu nesaţ de lumea catolică, în care întemeiată pe principiul creştin şi nu admite mem-

debita cele mai escentrice lucruri despre cultul brii de alte credinţe, cu toatecă nu se ţine de

lui Satan în lojele masonice. Preţioasele sale des- sistemul pur suedez, ci are cele trei grade ale

tăinuiri el le punea pe seama unei persoane fie- sfântului Ioan şi trei scoţiene, plus un directo-

tive, căreia i-a dat numele de Miss Vaughan, rat constând din şapte persoane şi numit „in
timul Orient1*.

Nu toate lojele şi sistemele masonice au dar 

caracter internaţional şi antibisericesc, ci acea

sta depinde de împiejurări. Cu deosebire carac- 

terul antibisericesc îl îmbracă francmasoneria

am văzut— mai ales în ţările catolice,

şi despre care susţinea că ar fi fost multă vreme 

francmasonă, ar fi avut un înalt grad şi după 

aceea s’ar fi retras, aşa că era în măsură să 

cunoască toate tainele lojelor.

Când farsa şi-a atins scopul, când adică lumea 

era pe deplin convinsă că tot ce scrisese Taxil 

era adevăr pur, când papa însuş trimesese bine unde ultramontanismul este atotputernic şi abuziv,

cuvântarea sa inexistentei Miss Vaughan pentru In ţările protestante, ea se mărgineşte la un deism

nepreţuitele serviciu ce credea că a adus bise- şi raţionalism fad, sau se complace în inditeren-

ricii prin destăinuirile ei, atunci Taxil a dat pe tism şi materialism. Aceeaş înfăţişare o ia şi în

faţă, într’o întrunire publică, spre desamăgirea ţările ortodoxe, unde îşi iese însă din când în

şi indignarea generală, că totul nu fusese de cât când din cadrul activităţii sale obicinuite, spre

plăsmuirea sa.

In Franţa, francmasoneria a făcut mult rău 

bisericii mai ales în timpul revoluţiunii celei mari 

(1789), care a fost pregătită de loje prin aşa 

zisele societăţi de lectură şi prin cluburile jaco- 

bine.9) împăraţii Napoleon I şi Napoleon III au 

favorizat francmasoneria şi astăzi ea este în Franţa 

mai puternică de cât în orice altă ţară.

Cu tot numărul lor mai restrâns, francmasonii 

dau mult de lucru papalităţii şi în Italia, Spania, 

Belgia, Portugalia şi statele sudamericane.

Io Anglia şi in America, unde este deplină 

libertate religioasă, lojele masonice au de scop 

ajutorul reciproc între membri, cultivarea rela-

a se amesteca în chestiunile social-bisericeşti, 

ca să împiedfce biserica să nu se întăriască prea 

mult în detrimentul ei.
*

* *

9) Vezi această chestiune tratată pe larg în „Biblioth&que d’E- 
tudes des Societds Secr£tes“ volumul ,, Mărie*Antoinette et le 
complot ma$onnique“ de Louis Dast£. Paris 1910.

Ar fi însă nedrept, să nu se recunoască franc

masoneriei şi oarecare servicii pe care ea le-a 

adus omenirii. Dacă ea nu şi-a ajuns în totul 

scopul de a întrona frăţia între oameni şi a înălţa 

şi înnobila pe individ, a adus totuş fără dis

cuţiune în unele cercuri sociale din anumite ţări 

şi în anumite momente o îndulcire a asperităţ - 

lor provenite din frecăturile dintre straturile so

ciale şi chiar dintre elementele eterogene şi c j 

interese opuse ale aceluiaş strat. E destul s 

ândim numai la aşezămintele de binefacere ' t 

care ea le-a întemeiat şi le întreţine, fără să 

tragem în cumpănă actele de caritate pe care

Aa
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le exercită în ascuns, pentrucă să nu-i tăgăduim

contribuţiunea pozitivă ce ea aduce în folosul-
t

societăţii.
f  '  fc

| Astfel în ţările germane francmasonii au fon-

I dat încă din 1772, în Dresda, un mare institut

I de educaţie însoţit de internat, iar în 1773 un 

\ orfelinat, cu patronul sfântul Ioan Botezătorul,

| în Praga. Au din 1775 un mare spital în Hano- 

■ vra şi altul în Hamburg. In 1800 au întemeiat
v

un aşezământ model pentru educaţie şi instruc-
i •

ţia tineretului în Francfurt pe Main şi o socie

tate pentru ajutor de înmormântarea francma

sonilor lipsiţi de mijloace, în Hamburg. In 1812 

au pus bazele fondului pentru invalizi în Saxo

ni a şi o mulţime de instituţiuni de ajutor şi 

sprijin cu cuvântul şi cu fapta au văzut lumina 

zilei de atunci, până în 1909, când s’au strâns

cu toate în « Vereinigung freimaurerischer Werk- 

tdtigkeitsvereine». Numărul acestor aşezăminte

era în 1910 de 1447. In 1895, uniunea marilor 

loje a deschis în Dahme o măreaţă clădire pen

tru surorile de caritate, iar în 1907 un sanator 

pentru bătrâni în Einbeck, etc. etc.ţn)

Personalităţile de seamă pe care au reuşit 

francmasonii să le atragă în loje sunt de ase

meni o dovadă că acţiunea lor nu e numai ne

gativă şi distructivă. Tot în ţările germanice lo- 

jele au avut cinstea să numere printre mem

brii lor: pe regele Frederic cel Mare şi pe îm

păraţii Wilhelm I şi Frederic III, ca să amintim 

numai pe cele mai de seamă dintre capetele în

coronate şi să trecem sub tăcere un lung şir de

arhiduci, duci, prinţi etc; pe Lessing, Herder,
\

Wieland, Goethe, Lavater, Vass, Mathias Clau-
»

dius, dintre literaţi; Mozart şi Haydn dintre marii 

compozitori muzicali; pe Campe dintre peda-

Pe Fichte dintre filosofi; episcopul-prinţ 

de Breslau graful Schaffgotsch din înalta ierar

hie catolică şi mulţi alţii din toate ramurile de 

activitate.
*

* *

Caracteristic e pentru francmasonerie exclude

rea elementului femenin din loje. Numai falşul 

graf de Cagliostro a izbutit pentru un moment 

să înfiinţeze şi câteva loje pentru femei, pe 

care le-a pus sub conducerea soţiei sale. Până 

la el şi de atunci încoaci femeile n’au fost şi 

nu sunt primite în loje alături de bărbaţi nici

10 Vezi Penzig lucr. cit. pag. 68,

n’au lojele lor aparte. Cartea de instrucţiuni ma

sonice explică astfel această atitudine a lojelor.

«Tradiţiunea după care lojele sunt deschise 

numai bărbaţilor are motive mai puternice de 

cât cele întemeiate numai pe obicinuinţă. Fără 

îndoială, neîncrederea nu în totul neiustificată
;  J

faţă de femeia încultă, îşi are aci partea ei de 

contribuţie. Motivul de căpetenie pare a fi însă 

presupunerea inconştientă şi mai mult sentimen

tală, că femeia In orice proces soteriologic (şi 

educaţia ce francmasoneria vrea să dea omenirii 

este un asemenea proces) joacă mai mult rol 

pasiv sau de obiect şi are ea însăş# nevoe de a 

fi mântuită, iar nici decum de auto-mântuitor cu 

puteri creatoare, precum şi că pentru ea ome

nirea abstractă şi perfecţionarea ei prezintă mai 

puţin interes de cât personalitatea reală, faţă de 

care ea e gata de orice jertfă. Se poate zice că 

chiar cea mai puternică dragoste de mamă şi 

femeiască nu este cu totul streină de dragostea 

sexuală, pe care bărbatul n’o simte în omenirea 

ce sufere din cauza imperfecţiunilor ei. Sensi

bilitatea femeiască poate de sigur să ridice şi 

să mântuiască pe păcătosul care-şi recunoaşte 

căderea, da^Mântuitorul universal a fost înfă

ţişat întotdeauna ca bărbat».

Herder, — în dialogul dintre Faust şi Linda din 

opera sa ,,Adrastea“— justifică astfel neprimi-

rea femeilor în loje: De oarece femeia e numai
/

om, nu şi cetăţean, deoarece în calitatea ei de 

om reprezintă o anumită treaptă de perfecţiune, 

ca copil, fecioară, soţie, mamă şi educatoare, 

este cu drept cuvânt scutită de obligaţiunile vieţii
y

cetăţeneşti, de munca de carieră şi prin aceasta 

şi de constrângătoarea şi apăsătoarea nevoe de 

fiecare zi. Ea locueşte într’o măsură oarecare 

încă în paradis, din care bărbatul a fost isgonit, 

ca să-şi lucreze ţarina, acoperită cu spini şi mă

răcini, în sudoarea feţei. De aceea numai băr

batul, nu şi femeia, are trebuinţă să fie înălţat

peste chinul zilnic, să i-se aducă aminte că e 
om, etc.

*
* *

Cu toată umanitatea de care fac atâta caz 

francmasonii, cu toată moralitatea superioară pe 

care ei pretind că n’o propoveduesc numai, ci 

o şi practică, cu toate actele de caritate pe care 

le îndeplinesc, totuş nu trăesc între ei în frăţie, 

în înţelegere şi în pace. Nu numai între membri 

ca indivizi e o mare neînţelegere şi chiar duş
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mănie, ci aceeaş stare sufletească determină ra

porturile dela sistem la sistem şi dela lojă la 

lojă. Fiecare sistem se crede pe el singur in po

sesiunea adevărului deplin, a întregei ştiinţe. El 

singur înţelege şi aplică adevăratul spirit al franc

masoneriei, el singur a lucrat şi lucrează pentru 

glorificarea numelui de francmason. Celelalte sis

teme nu ştiu nimic, nu înţeleg nimic, nu lu

crează nimic, ci numai compromit pomposul titlu 

de frate masonic. Francmasonii creştini nu vor 

să audă şi să aibă de a face cu cei umanitari 

şi viciversa, templierii de egipteni şi egiptenii 

de templieri, iar eclectienii de nici unii. Aceste 

animosităţi, care au degenerat în acuzări grave 

ale unora împotriva altora, au dus la lupte care 

n’au rămas circumscrise în lăuntrul sistemelor, 

ci s’au dus şi în public prin reviste, jurnale, bro

şuri, etc. Acelaş lucru s’a petrecut şi se petrece 

şi între diferitele loje, mai ales între marele loje. 

Nu numai marile loje din Berlin, de pildă, n’au 

stat, putem zice, niciodată în relaţiuni cordiale 

cu cele din Paris, ci şi ele între ele şi faţă de 

filialele altor loje se poartă cu ură şi duşmănie 

Când ia naştere o nouă lojă, ea are de luptat 

multă vreme nu numai cu toate lojele care ţin 

de alte mari loje, ci şi cu cele din marea lojă 

din care aceasta face parte. Numai după ce pute

rea noei născute a crescut simţitor, după ce 

poate sta şi merge pe picioarele proprii, când 

numărul membrilor ei a crescut şi averea i-s’a 

sporit, numai atunci animositatea se mai tem

perează. O mărturisesc aceasta cu amărăciune 

nu numai publicaţiuni personale, ci şi scrieri
*

oficioase masonice. Astfel în «Cartea de instruc

ţiun i masonice a marei lo ji germane indepen

dente a un iun ii soatelui răsare», se răspunde la

întrebarea: «Când şi pentru ce s’a făcut moţiu
nea de reformă a uniunii masonice a soarelui 
răsare?» precum urmează:

,,In anul 1907 s’a întrunit uri număr de vechi 

francmasoni, de m ultă vreme nemulţumiţi de aba-
>

terile lojelor masonice germane existente dela

principiul toleranţei curat omeneşti coprins în 

„vechile îndatoriri11 şi fiind convinşi că adevă

rata cauză a lipsei de influenţă a francmasone

riei în ziua de azi se datoreşte înclinării lojelor 

către principii învechite şi îndepărtării de ştiinţa 

exactă, şi au propus să restatomiciască vechea 

şi adevărata francmasonerie ca societate a tutu

ror voitorilor de bine, fără a ţine seamă de pă-
♦

rerile religioase şi filosofice. Aşa au înfiinţat ei 

„Uniunea masonică a soarelui răsare*1 întemeiată 

pe o învăţătură morală curat umanitară. Ea nu

măra, în 1919 o mie opt sute de membri, îm

părţiţi în 54 de loje şi editează, afară de „co

municările intime11, revista lunară: „Raze de soare“

Din anumite cuvinte ale acestei citaţiuni, se
4

vede limpede nemulţumirea întemeietorilor noei 

loje independente de organizaţia şi munca tutu

ror lojelor existente şi hotărârea lor de a înfiinţa 

o nouă mare lojă, care, pe de oparte să stea pe 

„vechea şi singura11 bază adevărată a francma

soneriei, iar pe de altă parte să fie la înălţimea 

„ştiinţei pozitive'1 şi să practice morala umani

tară*1, ca cea mai superioară sistemă de morală, 

după părerea lor. E aceeaş pretenţie, care se 

întâlneşte sub alte aspecte din toate sistemele 

şi lojele masonice.

Animositatea dintre loje se vede asemeni foarte 

bine, ca şi pretenţia de infalibilitate a fiecăreea,

din răspunsul la întrebarea: „Este recunoscută

Uniunea masonică a soarelui răsare de către ce

lelalte mari loje germane ca lojă deopotrivă cu 

ele şi îndreptăţită şi desăvârşită?11

„Nu. Se repetţ^aci acelaş proces care s’a pe

trecut întotdeauna la întemeierea aproape a tutu

ror marilor lo ji a lă tu ri de lojile mai vechi, că 

adică recunoaşterea celei noui s’a refuzat la în

ceput cu cuvinte tari, parte pentru cine ştiece 

motive de brdin istoric, parte pentrucă se părea 

că se abate dela doctrina masonică stabilită. 

Isbuteşte însă dispreţuita lojă de colţ de ţară 

să se întindă destul, să-şi câştige un număr res

pectabil de membri şi să întemeieze o pusderie

de loje filiale, atunci i-se acordă în fine recu
noaşterea, într’un timp când aceasta nu-i mai 
ajută întru nimic la întărirea ei“.

Şi în răspunsul la întrebarea, dacă nu trebue 
ca aceeaş uniune să caute să câştige cel puţin 
aprobarea lojelor umanitare, se poate vedea în 
toată goliciunea ei pretenţiunea fie cărei loje în 
parte, că ea singură reprezintă adevărata franc
masonerie şi nu dă dreptul alteea să-i discute
acest merit, ba chiar n’o interesează ce soco
teşte despre ea'.

Discordia care a domnit in trecut în sânul 
masoneriei se continuă şi azi şi dovedeşte, atât 
că francmasoneria n’a tost aşezată dela început 
pe temelii solide, cât şi că se află de mult în 
decadenţă, aşa că a putut fi altă dată o putere 
de temut, dar acum a încetat de mult să mai fie.

Preotul I. MIHĂLCESCU
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DIN TRECUTUL BISERICII NOASTRE
(O scrisoare din 1762 a Mitropolitului Grigorie şi o dilată din 1776)

In trecut, cele mai însemnate personalităţi ale La o familie ai cărei înaintaşi au fost neîn-
satelor, erau preoţii. Dânşii, pe lângă că înde- trerupt preoţi în intervalul dela 1685-1834. am

pliniau toate serviciile religioase cerute de eno- găsit o scrisoare a mitropolitului Grigorie din

riaşi, adeseori scriau cu mâna lor adiatele, foile anul 1762 şi o diiată din 1766.

de zestre şi diferitele sapise. Ei învăţau carte pe Scrisoarea fiind purtată mult timp, poate chiar
cei cari doriau acest lucru şi erau povăţuitorii ascunsă în vremea răzmiriţilor şi a războaelor în
sătenilor în orice împrejurare.

Se păstrează şi astăzi în unele locuri nume-
locuri umede, se păstrează numai în mici bucăţi, 

care cu multă greutate au putut fi alcătuite şi
roase acte vechi, din citirea cărora se poate vedea citite. La mijloc lipseşte chiar o parte dintr’insa.

ce rol însemnat a avut preotul de sat, în trecut. Totuşi cuprinsul s’a putut descifra în cea mai
Cuvântul său era totdeauna ascultat şi res- 

pectat. In deosebi cei cari lăsau diiate sau adiate,
mare parte.

Prin acea scrisoare mitropolitul Grigorie, care
rugau pe preoţii satului să le scrie şi să sem- a păstorit între 1760-1787, porunceşte preoţilor

neze ca martori. Semnătura şi mărturia lor, preţuia satului Dragoslavele, să mijlocească ca diaconul

mai mult decât a altora. Pe vremea aceea erau Savu să fie scutit de dajdie. Evlaviosul mitro-

câte 4-5 preoţi la o biserică, uneori şi mai mulţi. polit despre care D-l Norga în Istoria bisericii

Unul scria diiata iar ceilalţi semnau ca martori. Române, spune că «la masă

Cele mai multe acte vechi se sfârşesc cu cu- p
în loc de vorbe

’/*4 ;

Iată cuprinsul acelei scrisori:

vintele: «... şi când s’au făcut acest zapis (sau purta grija preoţimei dela sate.
adiată), au fost prioţi şi alţi oameni de cinste 

mărturie, care mai jos să vor iscăli, ca să se 
crează».

Deaceea în comunele unde se păstrează acte 

vechi, cetitorul acelora ar putea reconstitui şirul 

preoţilor dela biserici de pe la "1600 şi până

Grigorie arhiepiscop
4

«Molitvelor voastre preoţii satului Dragoslavele 

anume: popa Năstase i popa Stan şi ţie diacone
astăzi, adică din timpul în care au început ase <Năstase, blagoslovenie».
scrie diferitele acte vechi în limba română. «Cu această scrisoare vă facem în ştire pentru

Lucrul acesta l-a făcut mai jos semnatul în *Savul diaconul de acolo fiindcă iaste şi el o-

*  * rânduit diacon la acea besearecă împreună cu

- voi şi plăteşte bir. iar molitva voastră vă scutiţi. 
<Nu iaste cu cale a fi şi el diacon şi slujitor bă-

«searicii şi să plătească numai el dajdie. Ci iată

comuna Dragoslavele — Muscel. Cu toate că foarte 

multe acte vechi au fost distruse în timpul răz

boiului, când această comună a fost teatru de 

luptă timp de 7 săptămâni, totuşi Ia diferiţi 

locuitori s’au găsit aproape 200 acte vechi. In «că vă scriem ca să căutaţi sâ sâ scutească şi

mai toate aceste aceste acte se vorbeşte şi despre el <lă dajdie . . .  ca să nu să supere Ş1
preoţi. Cele mai multe sunt scrise chiar de dânşii «să mai jăluiască la noi . . .  Să faceţi cum vă

şi în altele figurează ca martori. «poruncesc . . . ’) că înnoirea de cărţi pentru
r

Pe acea vreme se mândria oricine putea să-şi «scuteală nu s’au făcut nimului. Şi apoi de nu

facă un fecior preot. De cele mai multe ori însă, 

preoţii căutau ca fiii lor să îmbrăţişeze aceeaşi 

misiune ca şi dânşii. Sunt foarte dfse cazurile

«veţi urma poruncii noastre, vom da poruncă . . . 

«şi vă vor pune şi pă voi la bir şi atunci veţi 

«căuta să-i plătiţi dajdia lui şi nu să va putea.

când din unele familii au fost câte 4-5 gene- “Şi sâ căutaţi ceale ce vă poruncim ca să nu

«greşiţi în urmă. Şi să ştiţi, că diaconul acesta, 

' va să rămâe în urmă acolea, la acea besearecă

raţiuni de preoţi din tată în fiu, până Ta stin

gerea neamului în linie bărbătească.

*
* * !) Textul rup t in locul punctelor
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W  .

«în locul unchi-său popii Năstase. Aceasta şi să «de aie casii, ce s’ar afla In urma noastră, şi
«fiţi blagosloviţi».

Apr. 19 l(ea)t 7270 =  (1762)

Scrisoarea aceasta este scrisă desluşit şi aproape

caligrafic, cu litere vechi chiriiice. Cuvintele sunt

despărţiţe, nelegate unele de aitele cum adeseori

se obişnuia pe acea vreme, multe litere sunt

scrise pe d'asupra rândului. Pecetia, colţurată,

nu rotundă, e deasemenea ruptă pela mijloc.

Intr’însa se pot observa două cârji arhiereşti în

crucişate.

Cu patru ani în urmă după primirea acestei

scrisori, în 1766, bătrânul preot Năstase, feciorul

preotului Iaru, care a păstorit în timpul voivozilor

Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu,

neavând copii, înfiază pe diaconul Savu, soţul

nepoatei sale Floarea *ca să-l caute la  vreme de

slăbiciune f i de moarte şi să-l 'pomenească el f i

tot neamul lu i». Pentru aceea îi lasă la mână o

d iia tă , al cărei cuprins îl dăm aci mai jos. Diiata

a fost mai bine conservată aşa că s’a putut ceti 

în întregime.

«Adecă eu popa Năstase sin popa Iaru, din- 

«preună cu soţia mea preoteasa Neaga ot Dra- 

«goslavele, dela biserica domnească, ajungân- 

«du-mă vremea de slăbiciune i de bătrâneţe şi 

«de neavere şi neavându cu ce ne căuta la ne- 

« putinţa noastră şi temându-ne şi de moarte, până 

«când (avem) minte întreagă şi limba slobodă, 

«lăsat-am diiata  noastră la mâna nepotului nostru 

«popii Savului i la mâna nepoatei priotesii Floarii 

«precum să se ştie că l-am făcut fecior, ca să 

«mă caute la vreme de slăbiciune şi de moarte 

«şi să mă pomeriească el şi tot neamu lui.

«Şi am lăsat cu sufletul mieu ca să stăpâ- 

«nească după moartea noastră, toate ale noastre 

«ca un fecior al nostru, însă casa cu pivniţa şi 

«cu toată moşiia şi partea noastră de moară, din 

«două frăţeşte . . .  şi moşiia de acasă ce se ho- 

«târăşte cu unchi aşul Stan şi casa frăţeşte şi o 

«moşie din Vârtoape până d’asupra şi până în 

«potecă, cum vine poteca, şi o livede de ară- 

«tură. Şi din ce ar rămânea, sau vite sau unelte

«din altă parte ce s’ar afla de ale noastre să 

«aibă a stăpâni mai sus numitul până în veci, 

«el şi feciorii lui şi nepoţii lui, câţi Dumnezeu îi 

«va dărui până în veci.

«Iar nepomenindu-ne în urmă şi nefăcându-ne 

«soroacele cele obişnuite ale morţilor, să aibă a 

«să judeca sufletul lui cu sufletul nostru înnaintea 

«lui Dumnezeu şi înnaintea înfricoşatului judeţ.

«Iar cine s’ar scula să spargă şi să calce această 

«diiată a noastră ca să nu lase să stăpânească ce 

«scrie mai sus ,să fie afurisit şi anatema de Domnul 

«Hristos şi dă toţi cei 318 sfinţi părinţi dăla 

«săborul Nicheii şi să dobândească tremurul lu i

« Cain f i bubele lu i Ghezi şi sufletu aceluia să

«aibă a veni după mine. Şi când s’au făcut această 

«diitâ, s’au făcut în schila domnească, înnaintea 

«Dumnealor vameşilor i megiaşilor care mai jos să 

«vor iscăli pre nume.

% _

Eu popa Năstase adeverez
1766 Sept. 2

Eji^preoteasa Neaga adeverez 

Şi am sciis eu popa Simion cu zisa părintelui 

duhovnicu popii Năstase şi martor.

Ideile din această adiată sunt frumos înlănţuite. 

Dintr’însa se poate vedea cât de mult ţinea 

preotul Năstase, să se respecte şi urmeze cele

orânduite de dânsul. Ne mişca mai mult în

deosebi blestemul împotriva celor care ar4acerca
&

să spargă adiata. Pentru a avea şi mai multă 

tărie adaogă la urmă, că diiata s’a făcut în schila 

domnească, adică în casa vămii, înnaintea va

meşilor. Pe acea vreme în satul Dragoslavele era 

vama prin care se făcea legătura între Muntenia 

şi puternica cetate Braşov.

Preotul Savu a trăit, ca şi unchiul său preotul 

Năstase, până la adânci bătrâneţe. A decedat în 

anul 1807, după ce păstorise 4 ani ca diacon 

şi 41 ca preot. Au rămas până astăzi numeroase

acte scrise de dânsul, care se descifrează însă 
cu foarte multă anevoinţă, având literile scrise

pe câte 2-3 caturi. Fiul său, diaconul Năstase, a

decedat în 1834 când s’a stins neamul în linie

bărbătească. Originalele acestor două acte vechi

se păstrează de nişte urmaşi în linie femeiască,

ai acelei vechi familii de preoţi.

Preol IOAN RĂUŢESCU
Dragoslavele-Mtiscel
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DELA CONGRESUL PANORTODOX DIN CONSTANTINOPOL

In lana Mai a. c. s’a ţinut la Constantinopol 
un congres al teologilor diferitelor Biserici Creştine 
Ortodoxe. Luând parte la acest congres, îm
părtăşesc preoţimei noastre şi eititorilor Bisericii 
Ortodoxe Române, expunerea ce am făcut acolo 
în şedinţă dela 5/18 Mai. însoţesc expunerea 
mea de următoarele rânduri, cari stau în strânsă 
legătură cu ea şi explică necesitatea, rostul şi 
situaţiunea acestui Congres Panortodox.

*
* *

In decursul celor opt prime secole ale Creş
tinismului, Şiserica lui Iisus Hristos şi-a luat 
deplina sa desvoltare. Prin hotărârile sinoadelor 
ecumenice şi locale, şi prin glasul autorizat al 
marilor Ierarhi ai Bisericii, însufleţiţi de râvnă 
sacră, unită cu o credinţă caldă, curată şi sta
tornică, ca să păstreze curat ̂ şi neschimbat tot 
ce primise de la Domnul prin Apostoli, Biserica, 
’şi a stabilit învăţătura de credinţă, cultul latreutic 
şi toată disciplina bisericească. S’a precizat şi 
determinat astfel întregul ei organism. Cu modul 
acesta s’a dat Bisericii, în aceste timpuriy tot ce 
îi trebuia pentru ca, să poată fi pre pământ a- 
devărat aşezământ 'dumnezeesc, viu şi lucrător 
pre toată faţa pământului, pentru viaţa şi mân
tuirea celor ce vor crede în Iisus Hristos, că El 
este, cu adevărat, Fiul şi Cuvântul lui Dum
nezeu, venit în lume şi întrupat pentru mân
tuirea noastră, şi crezând să aibă viaţa întru 
numele Lui (Ioan XX, 31).

*
* *

Ceea ce a provocat aceste sinoade a fost, ne
tăgăduit, nevoile timpului. Se iveau tot felul de 
cestiuni cari trebuiau de îndată resolvite şi sa
tisfăcute în mod pacinic şi cu toată iubirea pentru 
bunul mers şi pacea Bişericii. Dar alături d’aceste 
necesităţi, provocate de timp şi împrejurări, ne
cesităţi cari decurgeau în mod natural prin însăşi 
natura lucrurilor, deoarece Biserici Creştină era 
în formaţiune, câte rătăciri, câte scopuri ascunse 
şi viclene nu s’au văzut, cari voiau să surpe şi 
să schimbe întreaga învăţătură evangelică ?

Toate acestea au silit Biserica să’şi apere pa
trimoniul sacrosanct moştenit de la Domnul prin 
Apostoli, şi să-l păstreze curat şi neschimbat 
împreună cu toate tradiţiunile aşa cum îl primise, 
începând cu dogma, adică învăţătura de cre
dinţă, şi sfârşind cu disciplina bisericească. Dar 
dacă s’au văzut scopuri ascunse şi împietări vi
clene din partea rău voitorilor vrăjmaşi ai Bise
ricii s’a văzut, în arelaş timp, în toate împrejurările,

Ierarhi ai bisericii însufleţiţi dc foc sacru, plini de 
iubire pentru adevăr şi pătrunşi de adevărata pie
tate şi religiositate ca să apere sfintele învăţături 
ale credinţei creştine. S’a văzut atunci cum Ierarhia 
conducătoare şi povăţuitoare a Bisericii, n’a 
cruţat nici un sacrificiu pentru apărarea credinţei. 
Şi-au expus posiţiunea şi chiar viaţa lor, ca să 
se păstreze neatinsă, curată, dreaptă şi neschim
bată toată învăţătura de credinţă şi toată tra- 
diţiunea apostolică încredinţată Bisericii.

*
* *

Dar de la timpurile, când pe baza sfintelor 
Scripturi şi a tradiţiunei apostolice, s’a făurit cu 
cea mai sacră şi sfântă pietate şi religiositate, 
întregul organism al Bisericii Creştine, o parte 
a Creştinătăţei, şi anume, cea din Sud-Estul 
Europei, din Asia şi din Africa a rămas cu totul 
statornică la toate cele hotărâte prin glasul uni
versal al Bisericii. Această creştinătate n’a voit 
a atinge în nici un chip hotărârile Bisericii. Le-a 
păstrat în tot decursul veacurilor şi le păstrează 
până în ziua de astăzi cu sfinţenie, aplicându-le 
întocmai şi socotindu-le ca legi sacre şi sfinte, 
normative în toate împrejurările vieţii bisericeşti. 
Cu ele, aşa cum sunt, s’a silit şi se sileşte să 
satisfacă toate nevoile ce s’au ivit cu timpul şi 
se ivesc, în toate privinţele; Şi în conformitate 
cu ele s’a cpndus şi a regulat toate raporturile, 
nu numai interne ale Bisericii, dar şi faţă de 
societate şi Stat. Această Creştinătate este cea
cunoscută sub numele de Creştinătate drept mă
ritoare, adică Ortodoxă; iar Biserica ce o co
prinde a fost şi este numită, până în ziua de 
astăzi, Biserica Creştină Ortodoxă Apostolică a 
Orientului. Ea este Biserica căreea aparţinem şi 
noi Românii.

*
* *

Statornicia acestei Creştinătăţi în cele hotărâte 
de la început, statornicie demnă de toată admi- 
raţiunea, căci prin ea a păstrat curată şi ne
schimbată, nu numai unitatea învăţăturii de cre
dinţă, dar cea mai desăvârşită unitate posibilă a 

ĵului organism bisericesc, aşa cum a fost 
făurit de hotărârile sinoadelor, s’a văzut, în de
cursul timpului, adeseori în strâmtorări mari, 
când a fost vorba ca să poată acomoda vechile 
legiuiri bisericeşti, cu diferitele nevoi ale timpului. 
S’au ivit împrejurări multe şi variate în viaţa 
bisericii. S’au ivit întâmplări şi lucruri ce nu 
puteau fi prevăzute de vechile orândueli bise
riceşti. S’au ivit împrejurări neprevăzute chiar 
pentru viaţa proprie şi internă a bisericii cu



902 BISERICA ORTODOXA ROMANA

privire la bunul ei mers. Apoi s’au văzut îm
prejurări, iarăşi neprevăzute, cu privire la rapor
turile bisericii cu societatea laică şi cu Statul. 
Şi atunci, cu tot respectul şi veneraţiunea pe 
care societatea laică şi Statul le aveau taţâ de 
legiuirile bisericeşti, acestea în faţa nevoilor ce 
se iveau, au apărut, ori insuficiente, ori inapli
cabile în multe, ori chiar opuse. Iar Bisericile 
Ortodoxe, din sânul diferitelor popoare unde se 
aflau, ca biserici naţionale, autocefale şi de sine 
stătătoare trebuiau cu legiuirile lor să facă faţă 
tuturor situaţiunilor. Ele fiind datoare a încălzi 
cu razele binefăcătoare ale credinţei creştine toate 
aşezările sociale ale Statului, dar în acelaş timp, 
trebuind să-şi păstreze intacte şi neschimbate 
legiuirile sale, s’au văzut adeseori neputincioase, 
fiind împiedecate, mai ales de disposiţiunile dis
ciplinare bisericeşti, p*mtoare la conduct rea şi 
administraţiunea Bisericii. Cu bună voinţă atât 
din partea Bisericii, cât şi a societăţei şi a Sta
tului pa si nu zic lucrurile s’au ieonomisit.

Dar nevoile cari trebuiau satisfăcute au tot 
crescut cu timpul şi în zilele noastre, au devenit 
un fel de încordări, nepotriviri, chiar pentru bunul 
mers al Bisericii, dar mai ales faţă de Stat şi 
cerinţele societăţii laice. Bisericile Creştine Or
todoxe s’au simţit astfel nevoite să cugete cu 
dinadinsul, cum ar armoniza şi acomoda vechile 
orânduiri canonice şi disciplinare, cu necesităţile 
vieţii moderne a popoarelor. S’au gândit că sunt 
datoare să facă aceasta, că trebuie să găsiască 
un mijloc de apropiere şi armonizare ca astfel 
să fie cea mai desăvârşită armonie între socie
tatea laică şi Statul cu Biserica. S’au gândit că 
trebuie să aducă Biserica la nivelul tuturor ce
rinţelor sociale.

Aci este origina tuturor mişcărilor ce s’au 
văzut şi se văd de un timp în toate Bisericile 
Ortodoxe. Ideea ce le-a făcut pe toate ca să se 
mişte a fost că: Biserica Ortodoxă nu trebue să 
apară refractară şi înpotriva cerinţele timpului. 
Pentru aceasta s’a crezut că este absolută nevoe / 
să ţină seamă de cerinţele timpului. A socotit 
că este bine să-şi revizuiască statutul legiuirilor 
sale, în deosebi pe acelea cari vin în atingere 
cu diferitele cerinţi sociale ale vieţei de astăzi.

Şi s’au făcut încercări în sensul acesta înainte 
de război în unele Biserici Ortodoxe. S’au făcut 
încercări mai întâi în Biserica Rusă, S’au ţinut 
acolo chiar sinoade în acest scop, la cari au par
ticipat şi delegaţi ai Bisericii Române, nu s’a 
ajuns însă la nici un rezultat. Războiul a zădărnicit 
totul. Dar chiar de s’ar fi făcut un pas înainte 
şi s’ar fi luat chiar hotărâri, ele nu puteau avea 
nici o înrâurire asupra celorlalte Biserici. Era o 
acţiune care purta un caracter particular şi venea 
a se impune din partea Bisericii Ruse, atotpu

ternice în acele timpuri; ceea ce nu putea suporta 
celelalte Biserici Ortodoxe.

*
* *

După ce a trecut înfricoşatul război mondial, 
care a schimbat faţa multor lucruri şi a avut o 
mare influenţă asupra stărei Bisericilor Ortodoxe, 
s a' început din nou a se agita ideea d’a se re
vizui legiuirile bisericeşti, mai ales cele privitoare 
la organisaţiunea şi activitatea bisericei în socie
tăţile creştine Ortodoxe. Şi, părerea unanimă a 
fost ca această revizuire să nu poarte caracter 
particular, să nu se facă adică de fiecare biserică 
ortodoxă în parte, ci de toate, prin o consfătuire
generală a tuturor pentru ca astfel, revizuirea 
orânduelilor bisericeşti, să fie una şi aceiaşi, 
uniformă, pentru ca să nu se sdruncine unitatea 
bisericească, păstrată cu sfinţenie atâtea veacuri 
de toate Bisericile Ortodoxe. „Astfel s’a crezut 
că este bine să se proceadă ca să se satisfacă 
toate necesităţile urgente ale societăţii creştine 
şi ale vieţii bisericeşti. Biserica să nu apară re
fractară, ci îndertin la tot poporul şi la toată 
civilizaţiunea cea de folos.

* ;* *

Iniţiativa mişcărei, în acest sens, a fost luată, 
precum se va vedea din expunerea ce am făcut 
la Congresul Panortodox, de Biserica Română. 
Era de dorit ca chiar acest congres al teologilor, 
care premerge sinodului Bisericilor Ortodoxe, şi 
îi pregăteşte terenul în toate privinţele, să se fi 
ţinut la noi în Ţara. Sanctitatea Sa Meletie al IV 
însă, Patriarhul Ecumenic, ne-a luat’o înainte. 
Este bine şi îmbucurător că acţiunea a început. 
Bisericile Ortodoxe şi-au trimis representanţi la 
acest congres, cestiunile ce se agită au început 
a fi studiate şi am credinţa că Bisericile Orto
doxe se vor întruni cât mai neîntârziat în Sinod 
spre a se consfătui şi hotărâ asupra tuturor ces- 
tiunilor ce le stau înainte şi aşteaptă grabnică 
rezolvire. *

*
* *

Acestea zise, iată expunerea ce am făcut la 
Congresul Panortodox ţinut la Constantinopol în 
şedinţa dela 5/18 Mai 1923.

Şedinţa se deschide la orele 9x/2 sub preşe
dinţia Sanctităţei Sale Patriarhului Ecumenic 
Meletie al IV. Era prima şedinţă la care luam 
parte. Sanctitatea Sa mă recomanda Congresului 
într’o scurtă şi frumoasă improvizare, îmi aduce 
multe elogii , ca teolog al Bisericii Creştine Or
todoxe şi felicită Biserica şi teologia Română, 
care are în sânul său Primul mare nomofylax ai 
întregii Biserici Creştine Ortodoxe.

Mulţumind Sanctităţei sale, am cerut cuvântul 
şi am făcut în limba greacă, limba oficială a
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Congresului, în care se discuta toate cestiunile, 
următoarea expunere:

Sanctitate! Venerabili Arhierei şi 
Onoraţi Domni

întrunirea noastră aceasta are de scop â pre
găti terenul pentru convocarea şi ţinerea unui 
sinod general al tuturor Bisericilor Ortodoxe. 
Ideea sau mai bine zis necesitatea convocărei 
unui astfel de sinod este veche şi de mult simţită. 
In urma înfricoşatului război mondial, convocarea 
acestui sinod a devenit o necesitate urgentă 
psntru toate Bisericele Ortodoxe, atât pentru 
conservarea lor în unitate de credinţă, cât şi 
pentru păstrarea unui sistem de organisare şi 
administrare uniform şi acelaş, comun, pentru 
toate ca şi până acum. Convocarea lui a devenit 
o necesitate şi pentru consolidarea acestor Bi* 
serici în viitor. In afară însă de toate acestea; 
necesitatea consfătuirei Bisericilor Ortodoxe în
tr’un sinod general, a devenit o necesitate ur
gentă din cauza multelor cestiuni ce s’au ivit în 
decursul timpului. Războiul mondial a schimbat 
faţa multor lucruri. El a adus multe prefaceri în 
viaţa şi mersul popoarelor. A deschis noui ori
zonturi şi astfel el a provocat noui orientări în 
viaţa socială a popoarelor. A influenţat puternic 
şi asupra Bisericilor Ortodoxe din Orientul Creştin 
aducând cu sine cestiuni cari reclamă o grabnică 
soluţionare şi sunt pretinse de interesul cel mare 
al Statului, al Societăţii şi al Bisericii.

Sensul, însemnătatea şi importanţa tuturor a- 
cestor cestiuni fiindu-ne cunoscute, se explică 
Sanctitate, Venerabili Arhierei şi Onoraţi Domni, 
raţiunea adunării noastre pentru a le studia şi 
a ne rosti în prealabil asupra lor.

Iar când ştim că sfânta noastră credinţă creştină 
izvorăşte din revelaţiunea dumnezeească pe care 
a adus’o în lume Domnul nostru Iisus Hristos, 
Fiul şi Cuvântai lui Dumnezeu, întrupat pentru

V

a noastră mântuire; când ştim că această reve- 
laţiune s’a conservat în cuvântul scris din Evan
ghelie şi în tradiţiunea apostolică, şi s’a păstrat 
cu sfinţenie curat şi neschimbat în Biserică, pre- 
dicându-se şi vestindu-se în toată lumea, însem
nătatea şi importanţa adunării noastre este evi
dentă. Dar pentru ca sensul chemărei şi al în- 
trunirei noastre aci să fie clar şi precis, trebue
să ştim că această tevelaţiune diimnezeească, care 
este Evangeliul mântuirei noastre, n’a rămas în 
lume ca o simplă învăţătură şi cunoştinţă ab
stractă. Evangeliul n’a rămas în lume ca un sistem 
filosofic arid, menit pentru un cerc restrâns de 
amatori, ca în urmă demodându-se, să ajungă o 
curiositate arheologică. Evangeliul fiind menit
pentru toată lumea a chemat la viaţă şi mân
tuire, după cuvântul Domnului, pre toţi oamenii 
dupre suprafaţa pământului (Mat. XXVIII, 20).

Evangeliul s’a întrupat în aşezările sacro-sancte 
ale Bisericii lui Iisus Hristos, coprinzând pre 
păstori şi păstoriţi, adică pre conducători şi pre 
credincioşi. El a devenit un torp viu şi lucrător. 
Cuvântul dumnezeesc al Evangeliului, tălmăcit 
prin tradiţiunea apostolică, a dat naştere în lume 
Aşezământului dumnezeesc, care este Biserica 
Dumnezeului Celui viu, în care credincioşii sunt 
în legături tainică cu Dumnezeu şi prin ea, primesc 
dar dumnezeesc, putere de viaţa morală şi mân
tuirea sufletelor.

Dar faţă de această stare excepţională a în- 
văţâturei evangelice, trebue să ştim,. Sanctitate, 
V?nerabili Arhierei şi Onoraţi Domni, că Biserica 
este datoare, mai presus de toate, să păstreze 
curat şi neatins patrimoniul sacru şi sfânt al în- 
vâţăturei ce i s'’a încredinţat. Ea este datoare în 
acclaş timp sâ facă ca credinţa în această învă
ţătură să fie vie şi lucrătoare în sufletele cre
dincioşilor ca astfel Evangeliul să fie cu adevărat, 
izvor de viaţă şi de sfinţenie şi să reverse asupra 
lor darul dumnezeesc. >

Spre acest sfârşit s’a wistituit de către Apostoli 
în Biserică paznici, cari s’o păzească, s’o apere 
şi s’o conducă la tot binele. Aceştia sunt Episcopii 
şi Ierarhia în genere. Şi s’a dat ei puterea d’a 
lega şi a deslega toate în Biserică. Acestora, 
după cuvântul Domnului, s’a dat puterea d’a 
rezolvi prin comună înţelegfere şi consfătuire toate 
cestiunile ce se vor ivi în Biserică. Iar îndepli
nirea şi aplicarea acestei porunci dumnezeeşti, 
o vedem chiar în timpurile Apostolilor. Aceştia 
s’au adunat împreună cu Ierarhia în Sinod, spre a 
da deslegare cestiunilor ivite (Faptele sf. Apostoli
XV, 1 şi urmat.). Apoi porunca aceasta s’a 
păzit cu sfinţenie în tot decursul veacurilor în 
viaţa Bisericei. Sinoadele ce s’au adunat în diferite 
timpuri, s’au ocupat de necesităţile ivite în Bi
serică, şi au hotărât tot d’a una, cu cea mai de- 
sâvârşire-conglăsuire, resolvind toate nedominirile 
şi toate neînţelegerile, păstrând în acelaş timp 
intact şi neschimbat depozitul sacru ak credinţei 
creştine.

Astfel avem până la finele veacului al optulea 
sinoadele locale şi cele şapte sinoade Ecumenice
sau generale şi universale ale Bisericii, la cari 
s’au adaogat, în urmă, sinoadele din anii 842
şi 879. *

Aceste sinoade din timpurile când Biserica lui 
Iisus Hristos era una, adunându-şe au hotărât 
şi au definit toată învăţătura de credinţă. Ele 
au dat şi canoane privitoare la întregul aşezământ 
al Bisericii pentru bunul ei mers.

Au trecut treisprezece secole de când Biserica 
lui Iisus Hristos din părţile Orientului, nu s’a mai 
întrunit în sinod, ci în lungul acesta interval de 
timp a rămas statornică. A rămas Biserica drept 
măritoare şi credincioasă la hotărârile deja luate
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de sinoadele Ecumenice şi Locale. Şi fârâ a atinge 
vreuna din hotărârile deja luate, prin ele a satis
făcut, pre cât posibil, toate necesităţile ivite în 
decursul vremei, cu ele, şi prin ele, a trăit şi 
trăieşte până în ziua de astăzi.

Aci însă se pune în natural întrebarea: In de
cursul tuturor acestor veacuri ce s’au scurs, nu 
a fost nevoe de a se convoca un Sinod Ecumenic ? 
Răspunsul nu poate fi de cât afirmativ. Da, a fost 
nevoe, ba încă de foarte multe ori, împrejurările 
însă în cari se afla Creştinătatea din Orient, n’au 
permis o astfel de întrunire a Bisericilor Orto
doxe..

Intaţa acestei imposibilităţi; Bisericile Ortodoxe 
au fost nevoite ca toate cestiunile, chiar şi acelea 
cari erau de atribuţiunea sinoadelor Ecumenice, 
sâ le rezolve prin consensul lor. Iniţiativa hotă
rârilor le lua Patriarhia Ecumenică din Constan
tinopol ca centrul cel mare al Ortodoxiei, ca . 
mumă a acestor Biserici, şi la aceste hotărâri 
aderau şi celelalte Biserici Ortodoxe ale Orientului'. 
Astfel a fost, de exemplu, ridicarea Bisericei Ruse 
la demnitatea de Biserică Patriarhală. Tot astfel 
au fost declarate diferitele Biserici Autocefale, 
când statele în cari se aflau aceste Biserici au 
devenit libere şi de sine stătătoare. Astfel a fost 
declarată chiar şi schisma bulgară. Cu modul 
acesta.Biserica Ortodoxă a rămas statornică la 
hotărârile luate de Sinoadele Ecumenice şi Locale 
ale Bisericei când ea era una. Biserica Romei 
însă a continuat şi după schismă seria sinoa
delor şi astăzi se afla la al XX sinod pe care îl 
numeşte ecumenic.

Dar dacă starea lucrurilor din Orient n’au permis 
până acum continuarea Sinoadelor Ecumenice, 
împrejurările de astăzi în urma războiului mondial 
reclamă 'imperios convocarea unui Sinod Panor
todox care să se pronunţe şi să hotărască: a) 
Asupra celor ce au avut loc în. trecut; b) Să 
rezolve cestiunile urgente ale prezentului, şi c) 
Să asigure viitorul Bisericei faţă deterinţele so
cietăţei şi ale Statului.

Natura cestiunilor ce se prezintă astăzi reclamă - 
urgent convocarea unui astfel de Sinod. Sancti
tatea Voastră îşi aminteşte de convorbirile ce 
am avut în Atena în 1919, când eraţi Mitropolit
al Greciei. Erau P. P. S. S. Membri ai sf. Sinod

$

al regatului, şi profesorii facultăţei de tgologie, 
între cari era I. P. S. Sa Hrisostom, actualul 
mitropolit; ne aflam adunaţi în palatul metro
politan şi am fost cu toţii de perfect acord, că 
este nevoe a se convoca un Sinod al Bisericilor 
Ortodoxe, după ce mai întâi o adunare a teo
logilor tuturor Bisericilor Ortodoxe se va ocupa 
cu toate cestiunile cari preocupă astăzi Bisericile, 
după ce aceştia le vor studia şi vor aviza asupra 
lor, pregătind astfel terenul Sinodului. Atunci re- 
întorcându-mă în Patrie am comunicat în toate sfe-

rile bisericeşti, teologice şi politice aceste păreri 
şi toţi le-au primit cu bucurie socotindu-le de mare 
folos pentru viitorul Bisericilor Ortodoxe.

Astfel era starea de lucruri, sau mai bine zis 
atât se făcuse până în anul 1921, când Biserica 
Română a luat iniţiativa şi în înţelegere cu Mi
nistrul Cultelor a luat sinodiceşte hotărârea ca 
sâ fie trimisă o anumită persoană, care să vi
ziteze diferitele Biserici Ortodoxe şi sâ aibă un 
schimb de vederi asupra cestiunei. Eu am fost 
cel însărcinat ca să aduc la îndeplinire hotărârea 
Bisericei şi a Ministerului de Culte al României. 
Atunci venind aci în Constantinopol am stat de
vorbă si am discutat cestiunea cu membrii sf.)
Sinod şi cu Prea Venerabilul locoţiitor de Patriarh, 
şi cu toţi au convenit şi au bine cuvântat lucrul.

După aceea ducându-mă la Athena, am sosit 
chiar în timpul când sărbătoreau învingerile re
purtate în Asia. Am discutat cestiunea cu pro
fesorii facultăţei de teologie şi cu domnii mi
niştrii de Culte, de Externe şi cu primul Ministru. 
Cu toţii au admis ideea ca fiind de cel maimiare 
folos pentru întreaga Ortodoxie, şi au felicitat 
Biserica Română pentru iniţiativa luată. Apoi 
m’am prezentat venerabilului Mitropolit Teoclit 
şi Sinodului. In şedinţă plenară, fiind faţă şi de
legatul regal, cu toţi au primit cu entusiasm ex
punerea ce am făcut şi au admis. Am discutat 
modalitatea întrunirii teologilor, cestiunile ce se 
agita în diferitele Biserici şi necesitatea convo- 
carei Sinodului, am rămas cu toţi de acord şi 
s’a redactat un proqes verbal al şedinţei pe care 
l’am subscris cu toţii.

Ducându-mă în urmă la Belgrad şi la Carloviţ, 
unde îşi ţinea şedinţele sale sf. Sinod al Bise
ricei Serbiei, şi se aflau acolo refugiaţi şi ierarhi 
ai Bisericei Ruse, propunerile mele au fost în
tâmpinate cu aceiaşi bună voinţă. întreaga ierarhie 
a Bisericei Jugo-Slaviei, care se afla acolo, cu 
venerabilul Patriarh Dimitrie în frunte, au tre- 
săltat de bucurie la vestirea că Biserica Română 
a luat iniţiativa unui act atât de însemnat şi 
salutar pentru Bisericile Ortodoxe. Ierarhia Bi
sericei Sârbe cu care am convorbit şi am dis
cutat două zile diferitele cestiuni ce se agită în 
toate Bisericile Ortodoxe, m’au rugat cu multă 
stăruinţă ca să se accelereze lucrările convocărei 
congresului teologilor şi ale Sinodului. Ierarhia 
Bisericei Sârbe era presată de multe cestiuni 
pentru cari nu putea lua răspunderea a le rezolvi 
singură, şi între acestea cea mai urgentă era a 
doua a căsătorie a preoţilor. Acelaş lucru mi l’a 
repetat şi ministrul Cultelor când l’am vizitat la 
Belgrad şi i-am vorbit despre iniţiativa luată de 
Biserica Romană. D sa m’a rugat să se convoace 
sinodul pentru a da deslegare la căsătoria preoţilor.

Dela Belgrad m’am dus la Sofia. Aci două zile 
am stat de vorbă cu 1.1. P. P. S. S. Metropoliţi,
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membri ai sf. Sinod, Au primit cu multă bucurie 
vestirea ce le tăceam. Am discutat diferitele ces- 
tiuni ce se agită în sânul diferitelor Biserici 
Ortodoxe. Le-am comunicat cum toate Bisericile 
pe cari le vizitasem au primit propunerea. «Este 
salutara pentru Bisericile Ortodoxe, şi ne rugăm 
lui Dumnezeu, au adaogat Ierarhi Bulgari, să, o 
vedem realizată cât mai neîntârziat. Atunci multe 
lucruri bune se vor face. Se va restabili pacea Biserici. Mărturisirile de credinţă ce avem, a lui

iuvâţâtură a Bisericei sau confesiunex sale. Acolo 
vede şi limitele pe cari trebue sâ le respecte şt 
sâ nu le depăşească.

O astfel de mărturisire în care să se arate şi
m

să se stabilească în mod autentic şi documentat 
întreaga învăţătură a Bisericei Ortodoxe, sâ se 
expună totul în mod precis şi determinat, arâ- 
tându-se limitele Ortodoxiei, lipseşte sf. noastr

desăvârşită şi armonia în Biserica Ortodoxă. Se Ghenadie Schoiarul, Petru Movilă, Mitrofan Kri-
va sfârşi şi cu aşa numita schisma noastră. Bi- topol, Dositeiu şi Meletie Piga, Răspunsurile Pa-
serica va fi credem cu adevărat vie şi lucrătoare, triarhului Ieremia II şi altele toate sunt provocate
precum spuneţi, în sânul societăţei, căci se vor de anume împrejurări şi au in vedere anumite
rezolvi toate cestiunile ce îi stau înainte astăzi scopuri şi astfel toate poartă un caracter par

ticular. Ele nu sunt alcătuire oficială, nici hotâ-şi preocupă toate Bisericile Ortodoxe, agitându-le, 
ba chiar turburându-le şi fiind în neputinţă a le 
satisface».

Şi acum, acestea zise, îmi veţi permite, San
ctitate, Venerabili Arhierei şi Onoraţi Domni ca 
să enumăr câteva din cestiunile arzătoare ce se 
agită în diferitele Biserici şi asupra lor am avut 
discuţiune cu distinşi Ierarhi din diferitele Biserici 
şi cu teologii lor şi am fost cu toţi de acord 
că trebuesc studiate şi rezolvite. Vor surveni 
negreşit şi altele multe. însuşi Sanctitatea Voastră Din ea ca dintr’un izvor singur, s’ar lua toate
a anunţat câteva. îmi veţi permite a le enumăra argumentele de luptă, polemica şi apărarea Bi-

râre a întregei Ortodoxiei şi nu coprind de cât 
părţi ale întregei mărturisiri.

Alcăluirea unei astfel de mărturisiri făcute pe 
baza sfintei Scripturi, a Tradiţiunei şi a hotă
rârilor Sinoadelor, care sâ coprindă întreaga în
văţătură creştină a Bisericei Ortodoxe, înţel^em 
cu toţi, cât este de necesară, şi câtă însemnătate 
ar avea pentru Biserica noastră. Ea ar dezarma 
pe toţi vrăjmaşii noştrii şi îi ar reduce la tăcere.

căci asupra lor am convenit şi ele urmează nea
părat să formeze obiectul de. studiu al discu- 
ţiunilor noastre. Noi trebue chiar să ne rostim

sericei, iar combaterea orcărei învăţături ete- 
rodoxe s’ar face în mod uniform, cunoscându-se 
limitele Ortodoxiei. Ea ar înlesni mult studiul

asupra lor pe baza sf. Scripturi, a Tradiţiunei şi sfintei noastre credinţe, iar teologul ortodox şi tot
a învăţăturei păstrate cu sfinţenie de Biserici. In cel ar voi să scrie în materie de teologie, ar cu-
rostirea noastră vom ţinea seamă, în aceiaş timp, noaşte cu precisiune toate punctele de credinţă
de adevărul lucrurilor, de dreptate şi de nevoile şi limitele lor. Din ea creştinul ortodox ar şti
timpului în care trăim. Cuvântul nostru va fi o 
indicaţiune, dar indicaţiune temeinică şi docu
mentată, ca în urmă Ierarhia întregei Biserici 
Ortodoxe să’şi spună ultimul cuvânt şi să hotă
rască definitiv asupra rostirilor noastre.

Toată preocuparea noastră Sanctitate, Vene
rabili Arhierei şi Onoraţi Domni, este şi trebue 
să fie consolidarea Ortodoxiei.

Trebue înainte de toate să dăm sfintei n'oastre 
Biserici Creştine Ortodoxe o mărturisire de cre
dinţă autentică şi oficială pentru toate Bisericile timpul Sinoadelor Ecumenice şi până în prezent
Ortodoxe, şi recunoscută de toate aceste Bi- ca să se vadă că dreaptă şi canonică a fost so-

şi ar vedea ca în oglindă precis şi determinat 
ceea ce trebue să crează şi să mărturisiască.

Apoi, chemarea noastră, Sanctitate, Venerabili 
Arhierei şi Onoraţi Domnij este ca să ne ocupăm, 
sâ studiem şi să avizăm asupra tuturor cestiu- 
nilor cari poartă un caracter panortodox. Să ne 
ocupăm de cestiunile cari se agită astăzi în sânul 
diferitelor Biserici Ortodoxe şi de toate cestiu
nile ce vor fi deferite de ele. Trebue să ne o- 
cupăm şi de acele cestiuni ce au avut loc din

serici.
Biserica Romei şi’a făurit sieşi o astfel de 

mărturisire la Sinodul Tridentin, iar Protestanţii 
au Augustana lor. In aceste mărturisiri se arată 
lămurit şi precis întreaga învăţătură a fiecăreia

tluţionarea lor.
Trebue a ne ocupa de starea şi posiţiunea 

Patriarhatului Ecumenic precizând situaţiunea sa 
canonică faţă de celelalte Patriarhate şi de Bise
ricile Autocefale şi determinând drepturile şi a- 

din aceste creştinătăţi. Din ele creştinul papistaş tribuţiunile sale. Trebue a face din acest Patriarhat
un adevărat centru al întregei Ortodoxii.

Trebue a ne spune cuvântul nostru asupra 
papistaş sau protestant. Apoi, aceste mărturisiri fiinţei şi înfiinţărei Bisericilor Autocefale din sânul

şi protestantul vede şi ştie ce trebue să crează 
şi să mărturisească pentru a fi drept credincios

sunt normative pentru întreaga teologie a fiecăreia 
din aceste Biserici. Ele dau directiva la tot studiul

diferitelor naţiuni. Trebue a arăta raţiunea ca
nonică a înfiinţărei lor, demonstrarea că prin ele

şi la toată desvoltarea ştiinţifică a teologiei. In Ortodoxia nu s’a împărţit, ca astfel să înceteze
el«, fiecare teolog a acestor biserici află întreaga toată hula Bisericei Papistaşe şi a unor protes-
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tanţi că Biserica Ortodoxă prin înfiinţarea acestor 
Biserici şi-a pierdut unitatea de învăţătură, de cult 
şi disciplina bisericească. Iar pentru a se păstra 
pururea această unitate vom statua normele orga
nismului lor de viaţă şi conducere, cum şi ra
porturile lor de reciprocitate.

Ne vom spune cuvântul nostru asupra tuturor 
acelor cestiuni, cari, de şi în aparenţă, poartă 
un caracter particular fiind că se petrec în sânul 
unei anumite Biserici, ele însă interesează întreaga 
Ortodoxie. Asifel este starea actuală a Bisericilor 
Ortodoxe din Polonia, Cehoslovacia, Ucraina. In 
legătură cu aceasta, se va discuta cestiunea ra
porturilor anprmale, când ele se prezintă între 
diferitele Biserici, spre a nu se sdruncina armonia 
şi pacea între toate Bisericele Ortodoxe, cum au 
fost de exemplu, raporturile Bisericei Regatului 
Greciei cu Patriarhatul Ecumenic din zilele din
urmă.

Congresul nostru va studia şi se va rosti a- 
supra posiţiunei canonice a acelor Ierarhi cari, 
din cauza schimbărilor politice ce au avut loc, 
mai ales acum în urma răsboiului, au rămas fără 
eparhii. Este vorba de deslipirea şi trecerea unei 
eparhii dela o Biserică Autocefală la alta, când 
unii Ierarhi rămân fără eparhie şi se văd doi 
Ierarhi purtând numele aceleaşi eparhii, cum este 
de exemplu un mitropolit al Ohridei în Bulgaria 
şi altul în Serbia şi alte cazuri. In legătură cu 
aceasta se va rosti şi asupra acelor Episcopi cari 
sunt hirotonisiţi, sau se hirotonisesc fără a avea 
biserică sau eparhie.

Congresul se va rosti şi va determina un sistem 
uniform de administraţiune bisericească pentru 
toate Bisericele Autocefale, fie acest sistem pa
triarhal sau metropolitan, ca să nu pară sistemul 
metropolitan inferior celui patriarhal, cum aceasta 
chiar se întâmplă, şi cum, cu părere de rău, am 
observat chiar aci în Biserica Patriarhiei Ecu
menice la pomenirea Dipticelor, când s’a omis 
a se pomeni Metropoliţii Bisericilor Autocefale a 
României şi a Greciei. In legătură cu aceasta va
determina uniformitatea sistemului de adminis
trare şi păstorire, dacă trebue a fi, ckitiarhal
sau sinodal.

Suntem chemaţi a precisa posiţiunea Bisericei 
şi a Ierarhiei faţă de Stat, pentru ca să se dea 
Bisericei pretutindeni o situaţiune demnă, aşa 
cum se cuvine Bisericei Ortodoxe, care, în Statele 
Ortodoxe, este Biserică naţională. Se va determina 
modul alegerei Ierarhilor şi al instalărei lor în 
demnităţile pentru cari sunt determinaţi ca să 
fie o uniformitate în toate aceste Biserici. Să 
lipsească diferenţele ce să observe astăzi, cari 
alimentează ura şi clevetirea vrăjmaşilor Orto
doxiei.

Să se determine cercul de activitate şi influenţa 
pe care Biserica şi Ierarhia trebue să o aibă în

Stat şi în raporturile cu el, pentru ca astfel Bi
serica să fie vie şi lucrătoare în sânul societăţei 
creştine şi să câştige în autoritate şi putere.

Să se determine canoniceşte drepturile, privi
legiile şi atribuţiunele Ierarhiei, atât în cercul 
activităţei Ierarhice şi sacerdotale, cât şi faţă de 
societate şi păstoriţi.

In legătură cu aceasta să se studieze şi să se 
determine posiţiunea canonică a Episcopilor aju
tători (Vicari, Episcopi titulari, fără activitate 
administrativă).

Congresul va hotărî soarta canonică a creş
tinilor şi a bisericilor din diaspora. Aci este vorba 
de minorităţile cari se află departe de cona
ţionalii lor, în mijlocul altor state. Şi pot fi aceste 
minorităţi, sau în state cari au aceiaşi credinţă, 
însă altă naţionalitate; sau în mijlocul celor de 
altă credinţă şi de altă naţionalitate. Termenul 
nostru bisericesc este că aceştia se află în diaspora, 
adică risipiţi şi împrăştiaţi în sânul altor popoare, 
de aceaşi credinţă, nu însă de aceaşi naţionalitate, 
sau în sânul altor popoare diferite prin credinţă 
şi naţionalitate.

Cestiunea aceasta astăzi este de actualitate. 
Se poate zice chiar de mare însemnătate pentru 
libera desvoltare etnică şi religioasă a minorită
ţilor. Drepturile lor, în urma răsboiului mondial, 
au fost recunoscute prin diferitele tratate inter
naţionale. Toate statele se interesează astăzi de 
minorităţile lor, şi în deosebi cestiunea se pre
zintă în Orientul Ortodox cu un caracter special 
pentru minorităţile Ortodoxe în sânul statelor 
Ortodoxe. Din acest punct de vedere ea devine 
o cestiune de interes vital pentru noi Români, 
cari avem minorităţi în Bulgaria, Jugo-Slavia şi 
Grecia; în afară de cei din alte state şi din A- 
merica. ^

Biserica Creştină s’a îngrijit de soarta mino
rităţilor creştine din chiar cele dintâi timpuri 
ale creştinătăţei. Prin canonul 28 al Sinodului al
IV Ecumenic se recunoştea dreptul de Exarhie 
Arhiepiscopului de Constantinopol. Astăzi, când 
s’a desvoltat principiul naţional, congresul nostru 
trebue a se rosti asupra dreptului de exarhie asu
pra celor din diaspora. El va stabili, dacă trebue a 
se mai avea în vedere numai unitatea de credinţă 
ca în trecut, sau trebue a se ţine seamă de na
ţionalitatea căreea aparţin cei din diaspora.

Cu cestiunea minorităţilor sta în strânsă le
gătură şi starea celor ce au trecut la unire cu
Biserica Romei.

Suntem chemaţi a ne pronunţa asupra ces- 
tiunei care astăzi este vitală pentru Biserică. 
Este vorba de căsătoria preoţilor văduvi şi de 
căsătoria în genere a sacerdoţuliui. Trebue a ne 
spune cuvântul nostru, dacă taina nunţei poate 
fi piedică, la viaţa conjugală în căsătoria dreaptă 
şi legitimă pentru clerici văduvi şi dacă taina
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nunţei, recunoscută taină sacră şi sfântă a Bise- martirică şi cu veneraţiunea ce o datorim prea-
ricei şi ţinând seama de învăţătura apostolică sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fe-
(Ebr. XIII, 4 Efes. V, 5 şi următ. şi alte multe 
locuri), poate fi piedică pentru înălţarea în toate
treptele ierarhiei

cioarei Maria.
Trebue Sanctitate, Venerabili Arhierei şi Ono-

noastre bisericeşti. Având în raţi Domni, a se studia cestiunea judecăţei cle-
acelaş timp în vedere şi practica Bisericei din ricilor pe baza vechilor legiuiri bisericeşti şi a
primele veacuri, când taina nunţei nu era socotită tradiţiunei păstrată în diferitele Biserici Ortodoxe,
ca piedică nici pentru demnitatea de Episcop. O uniformizare a modului de judecată, este de

Apoi o cestiune de mai rrtare însemnătate care absolută necesitate, căci deosebirea apasă greu
ne stă înainte şi . care apasă cumplit asupra Bi- asupra conştiinţei celor inculpaţi şi vinovaţi, ceea
sericei faţă de statul civil este cestiunea Calen- ce nu trebue să fie în nici un fel de judecată,
darului. Toate statele creştine Ortodoxe au admis dar mai ales în judecăţile bisericeşti pentru ser-
măsura timpului după Calendarul Gregorian, 

Calendarul Julian, nu a rămas în lumea Or-
vitorii sfântului A!tar.

__  •

In afară de toate acestea timpul a adus Sanc-
todoxă decât numai în uzui bisericesc, şi este titate, Venerabili Arhierei şi Onoraţi Domni.
ştiut că astăzi, cu acest calendar suntem în urmă 
cu 13 zile. Astăzi, împrejurăiile sunt astfel încât 
toate Bisericile Ortodoxe se interesează ca să

lapte şi întâmplări pentru a căror cinstire şi con- 
sacraţiune se cere binecuvântarea Bisericei, se 
cer edică a fi religioase; iar ritual şi rugăciuni

aibă una şi aceiaşi măsurătoare a timpului, nu pentru eie nu se găsesc în Evhologiiie Bisericei.
numai cu societatea laică, dar cu toate Bise- Dar fiindcă necesitatea reclamă cinstea lor prin
ricile Creştine. Dorinţa tuturor este ca să săr
bătorească împreună marile sărbători ale Creş- 
tinătăţei, atât pe cele cu data calendaristică fixă, compilaţiuni, şi tot felul de rugăciuni improvizate

slujbe bisericeşti, vedem myprovizându-se nu numai 
de Arhierei, dar chiar şi de preoţi tot felul de

ad-hoc, unele mai stranii de cât altele, şi nu 
arare ori depărtate de spiritul sfintei noastre

lendare, Gregorian şi Juiian astăzi în uz în lumea credinţe. Este absolută nevoe a se studia acest
^  * M

cât şi pe cele mobiie, ţinându-se de un calendar 
indicat de ştiinţa astronomică, căci ambele ca

creştină au lacunele lor.
O cestiune, asemenea de mare importantă pentru

lucru, căci nu se poate prevedea unde putem 
ajunge cu o astfei de licenţă neertată în alcă- 

Bisericile Ortodoxe, este armonisarea legiuirilor tuirea de sfinte slujbe şi rugăciuni ipstite în Bi-
bisericeşti cu legiuirile civile ale diferitelor state serică şi în numele credinţei. Trebue respectată
Ortodoxe, cu privire la căsătorie şi divorţ. Con- tradiţiunea păstrată cu sfinţenie în sf. noastră
greşul nostru va studia şi se va rosti asupra ei, Biserică în alcătuirea sfintelor slujbe şi a rugă-
căci este in interesul bisericii şi în interesul moral ciunilor, ca ele să fie făcute de Biserică pe haza
al societăţei. Este însă mai pre sus de toate în sf. Scripturi şi a Tradiţiunei, ca astfel să fie în

spiritul sfintei noastre credinţe.
Iată Sanctitate, Venerabili Arhierei şi Onoraţi

interesul sanctitâţei misterului nunţei.
Trebue apoi, Sanctitate, Venerabili Arhierei 

şi Onoraţi Domni a se studia cestiunea cultului Domni, câteva din cestiunile cari trebuie să tor-
latreutic al sfintei noastre Biserici, şi în genere meze obiectul de studiu al preocupărilor noastre,
sfintele slujbe bisericeşti, cunoscând că în Biserica Sunt negreşit şi altele multe cari se pot aduce.
Creştină Ortodoxă întreaga învăţătură a Bisericii Toate acestea trebuesc studiate de Congresul
Creştine s’a Întrupat în aceste sfinte slujbe. Ele nostru şi trebue a ne rosti asupra lor ca Biserică
sunt pentru credincioşi nu numai legătura tainică didactică şi doctrinală. Şi trebue a le studia cu
cu Dumnezeul mântuirei noastre şi semnele vă- toată râvna sacră şi căldura credinţei, ca să putem
zute prin care ne împărtăşim de darul dumne- ajange la conclusiuni drepte şi întemeiate pe sf.
zeesc, ci sunt în aceiaş timp şi cea mai elo- 
quentă şi înălţătoare predică şi didahie a acestei 
învăţături.

Trebue a se studia cestiunea posturilor ho
tărâte de Biserică, căci ele stau în legătură nu

Scriptură şi Tradiţiune, conforme în totul cu 
sfânta noastră credinţă.

Cu modul acesta vom pregăti terenul ca în 
urmă întreaga Ierarhie a Bisericii întrunită în 
Sinod al Bisericilor Ortodoxe să hotărască; căci

numai cu pietatea şi religiositatea credincioşilor, ea este în drept, căci ea are răspunderea. Ea
fiind mijlocul şi îndemnul, cel mai eficace către singură are dreptul şi puterea de a lega şi a
o viaţă curată şi creştinească, după voia cea deslega, tot ce se întâmplă în Biserica Dum-
sfântă a lui Dumnezeu, dar sunt în legătură şi cu 
învăţătura de.credinţă despre mântuirea noastră, 
căci ele sunt orânduite în legătură cu Naşterea 
şi învierea Domnului, cu veneraţiunea ce trebue 
să o avem către sf. Apostoli, cari au propovăduit

nezeului Celui viu.
Incheiând cu aceste cuvinte expunerea mea, Vă 

rog, Sanctitate, Venerabili Arhierei şi Onoraţi 
Domni a scuza dacă i-am dat această exten
siune. Am socotit că sunt dator să aduc la cu

mântuirea la toată lumsa, sigilând’© cu viaţa lor noştinţa Congresului toate acestea. Am crezut
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că sunt dator a anunţa măcar sumaric cestiunile 
pe cari le-am discutat cu Ierarhii şi Teologii di
feritelor Biserici Ortodoxe şi asupra cărora am 
convenit că trebue să formeze obiectul preocu- 
părei noastre. Am zis.

*
* *

Expunerea mea a fost ascultată cu atenţiune 
şi deosebit interes de membrii Congresului. Sanc
titatea Sa Patriarhul mi-a mulţumit şi m’a felicitat 
călduros pentru lămuririle aduse şi comunicările 
făcute Congresului. I. P. S. Sa Iacov Mitropolitul

Dirahiului, luând cuvântul, pe lângă elogiile ce 
mi-a adus, a cerut Congresului, ca toate punctele 
semnalate în expunerea ce am făcut să se comu
nice tuturor membrilor Congresului. Propunerea 
fiind primită, Sanctitatea Sa Patriarhul a dispus 
sâ se reproducă într'un număr de exemplare 
suficient, spre a se distribui tuturor membrilor.

Am mulţumit Sanctitâţei Sale Patriarhului şi 
Membrilor Congresului pentru distinsa apreciere 
ce au făcut expunerei mele.

Dr. DRAG. DEMETRESCU

*

CIVILIZAŢIE FĂRĂ DUMNEZEU?

Mai deunăzi, citind viaţa lui Papin, vestitul 

descoperitor al puterii aburului, am reţinut un 

amănunt vrednic, cred eu, să fie cât mai mult 

scos la iveală. — Anume am reţinut faptul, că 

acest mare binefăcător al omenirii a fost nevoit 

să-şi părăsească ţara şi căminul părintesc pentru 

a înfrunta asprimea exilului şi a mizeriei. — Şi 

nu din altă pricină, ci numai pentrucă în 1685, 

adică atunci când, revocându-se edictul din Nantes, 

s’a ridicat protestanţilor dreptul de a locui în 

Franţa, — ei, fiind protestant, nu a voit să se 

lepede de credinţa în care fusese crescut.

Este bine înţeles şi la prima vedere amănuntul 

acesta vrednic să ne atragă toată luarea aminte. — 

Cred însă că înţelegem şi mai bine măreţia şi 

însemnătatea acestei jertfe, îndată ce ne gândim, 

că omul care s’a jertfit astfel, nu a fost nici 

vreun becisnic bătrân aplecat spre mormânt, şi 

cu mintea slăbită, nici vreun maniac incult, — ci

un tânăr, având la 1685 vârsta de numai 38 de 

ani, şi fiind numărat printre cei mai de seamă 

savanţi în ceeace priveşte pozitiva ştiinţă a ma

tematicilor şi a mecanicei aplicate.

Şi acuma ?

Acuma nu mai avem războae şi prigoniri re

ligioase. Cel mult dacă astăzi pe tema religioasă 

se mai stârnesc pacinice discuţiuni provocate de 

cei din lagărul materialist, unde câţiva pseudo- 

nereligioşi, din Înfumurare, practică ateismul, 

după cum câţiva ipocriţi lartufi. de altădată, 

practicau din interes bigotismul. — Purtăm însă 

astăzi din belşug netrebnice lupte, fie pentru a 

ne sui cât mai sus pe scara dregătoriilor, fie 

pentru a ajunge să trăim cât mai în larg. — Dar 

câte odată, şi mai măruntă este Încercarea, la

care ni sunt puse puterile sufletului, şi cu toate 

acestea, cu iuţeala cinematografului ne scuttîrăm 

de unele principii şi îmbrăţişem altele.

Suntem în progres?

Unii s’au şi grăbit să spună că nu. — Aşa de 

pildă, — iată ce tristă încheere trage sociologul 

francez I. Bourdeau în al său: Bilanţ asupra se

colului al /p :

«In practică oamenii au devenit mai buni? 

Poate că mai degiabă avem o substituire de viţii

şi de virtuţi şi nu un progres adevărat. — Sen

sibilitatea noastră nu ar mai putea să< Îndure 

spectacolul torturilor şi al pedepselor, care abia 

dispăruseră acum o sută de ani. — Filantropia 

se răspândeşte, iar caritatea în societatea mo

dernă devine un sport. — Tolstoi Îşi are par

tizanii săi, dar şi Nietzsche, care exaltă neln- 

durarea, nu e lipsit de ucenici. — Crimele şi de

lictele nu se împuţinează de loc. — Alcoolismul 

face crescânde pustiiri. — Formele pasiunilor 

noastre în viaţa privată, s’au îndulcit simţitor; 

dar trebue să ne felicităm pentru această în

dulcire, fără a putea să ne mândrim cu o îm

bunătăţire esenţială».

Şi tot astfel se rostea mai deunăzi la noi un 

om de ştiinţă şi anume doCentul universitar, doc

torul Paulian Em. Demetru, care nu se sfiea să 

subscrie următoarele: « Cultura ne- a făcut egoişti, 

şi timpurile grele au accentuat această patimă. — 

In vârtejul unei vieţi, ce arde prea repede, nu 

ne gândim de cât la noi pentru a ne face viaţa 

cât mai plăcută. -— Cultura şi civilizaţia au distrus 

morala».

De mirare, nu-i aşa ? — Foarte de mirare. —

Şi totuşi, — sunt mulţi la număr oamenii, şi nu
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tocmai dintre cei de rând, care nu vor să prea

mărească in bloc sumedenia de cuceriri ale ci

vilizaţiei moderne. — Aşa, Emile Faguet, cu

noscutul scriitor şi academician francez, nu se 

codeşte să arunce în lume următoarea îndrăsneaţă 

mărturisire:

«Rezultă dar că civilizaţia poate că este o în

toarcere înapoi, şi că ea ne duce în spre bar

baria într’altfel înfăţişată şi într’altfel îmbrăcată. — 

Poate că, luând cu o mână, ceea ce-ţi dă cu

cealaltă, şi compensând orice progres printr’un 
pas înapoi, şi orice bun nou, printr’un rău nou,

ea ne lasă veşnic în acelaşi punct. — Ei bine,

această din urmă părere, care este mai curând

a mea, fără să jjet spune precis pentru ce, o

adopt eu de preferinţă înaintea altei păreri».

In orice caz, — pare neîndoios că azi, când 

în văzduh vedem sburând aeroplane, — pe pă

mânt nu prea zărim caractere, care pentru o 

credinţă, şi nimica nădăjduind aci pe pământ, 

sâ semene măcar pe departe cu cele care pe 

vremuri, gonind după cununa cea nepieritoare, 

se avântau pe calea cea strâmtă şi cu scârbă.
*

* *
Tocmai încheiam aceste rânduri, când iată că 

un prieten, venind la mine şi citind cele până 

aci scrise, îmi întâmpină: Nu crezi oare că în 

ceeace priveşte învierşunarea, cu care îşi apără 

şi îşi propagă ideile, — ucenicii socialismului de 

azi sunt vrednici de a fi puşi alături de creş

tinii de altă dată?

La prima vedere — i-am răspuns eu — com

paraţia făcută pare în totul la locul ei. — Un 

lucru însă se pierde din vedere, şi anume că, 

în timp ce vechii creştini stăruiau în a lor cre

dinţă, având deplină asigurare, că înfruntând 

moartea, temniţa sau exilul, vor trebui să bea 

paharul amărăciunilor până în fund, — ucenicii 

de azi ai socialismului, îşi apără, ce e drept, 

catehismul, dar cu nădejdea şi chiar cu sigu

ranţa, că cei care pentru câtva timp numai au 

fost băgaţi în temniţă, vor fi în curând scoşi la 

lumină pentru a fi trimişi în parlament sau cel 

puţin purtaţi în triumf şi aplaudaţi în club. Şi 

nu numai aceştia, dar şi cei care cu atâta gră

bire se aruncă în greve, sunt siguri că oricând

vor putea reintra în ateliere, şi nu ca nişte în

vinşi, ci cu capul tot mai sus, cu salariul tot 

mai ridicat, şi primind plată chiar şi pentru zi

lele petrecute în nelucrare.

Iar dacă mai adâogăm şi faptul că mişcările 

a socialiste sunt din nenorocire tot pri?ite cu o 

mereu crescândă simpatie, — şi mai lesne în

ţelegem cât de profitabil şi de surâzător este, 

sâ te înrolezi printre cei mai învierşunaţi ucenici 

ai socialismului.

Şi atât de sus stă jertfa săvârşită de savantul 

Papin pentru apărarea credinţelor sale religi

oase, — în cât cu ea, nu se pot măcar pe de

parte compara, nici aşa numitele jertfe, pe care
*  m

unii savanţi astăzi le fac, urmărind anumite des

coperiri. — Căci, pe când bietul Papin, era nu 

se poate mai sigur că, alegându’şi calea exi

lului, — va avea totul de înfruntat şi de în

durat, — încrezuţii savanţi de astăzi, au cel puţin 

95°/0 şanse că în căutarea descoperirilor lor nu 

se vor întâlni cu vreo cât de mică primejdie.— 

Şi apoi, bietul Papin, nici nu se aştepta, şi pe 

atunci nici nu putea sâ se aştepte, să i se trâm

biţeze prin ziare jertfa, — lucru care astăzi din

belşug slujeşte spre încântare şi spre îmboldire 
savanţilor noştri.

Dar să ne oprim.

Ceeace am vroit să arăt este că num,ai dintr’o
%

credinţă tare religioasă poate ţâşni acel puternic 

spirit de jertfă cu totul despovărat de măruntele 

şi netrebnicile preocupări, care de obicei se sbat 

în becisni~ul lut omenesc. — Căci nu este, cred, 

adevăr mai trainic ca cel pe care înţeleptul Taine 

l-a săpat în cuvintele: «numai credinţa religioasă 

ne poate sluji drept o mare pereche de aripi, 

care ne ajută să ne ridicăm dela pământ».

Oricum însă, — neîndoios este că moderna 

noastră civilizaţie, duşmănind pe Dumnezeu, şi 

rezemându-se numai pe nişte înfumurate doctrine 

filosofice, nu a iost în stare să impună nici celor 

puţini, — adică nici celor aleşi, înaltele virtuţi, 

pe care şi tn cei mulţi a fost odinioară vrednică 

să le împlânte atât de adânc smerita religie 

creştină.

M. M1HĂILEANU
Profetor, Piteşti
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GENEALOGIA MÂNTUITORULUI')

Era obicei la Iudei ca gradele de înrudire să 
se numească prin apropiere. Un caz eloquent 
este acesta: «Şi (Ahaz) nu făcu drepte în ochii 
lui Iehova ca David, părintele său» (2 Cron. 
28.t) şi de fapt Ahaz nu era născut de David 
şi nici măcar rudă mai deaproape nu era cu 
el. Tot astfel Iacob cel mic, fiul lui Alfeu şi al 
Măriei, sora Maicii Domnului (Marcu 15,40) se 
numeşte «fratele Domnului» (Mat. 13, 55) deşi 
ei erau veri, iar în ceeace priveşte gradul de 
rudenie dintre Ioram şi Osia, găsim că Ozia era 
strănepot lui Ioram, şi Evangelistul Mateiu, po*^- 
vit uzului de vorbire şi planului său, putea să 
zică: «’lwpâţJi. Sâ âyâvvyjaev t6v ’Odav».

Ozia sau Azaria, urmând la tron tatălui său 
Amasia, domni 52 de ani în Ierusalim, fiind 
destul de pios. Căzând în trufie, voi sâ fie şi 
preot şi rege — pontifex maximus, ca la pă
gâni— dar fu lovit de lepră şi tratat în con
secinţă (2 Cron. 26,,« 21; 2 Regi 15, , **,), iar 
în Jocul său ajunse ’lfoa&aţi, eare administră re
gatul tatălui său şi domni 16 ani.

Ahaz este fiul şi urmaşul lui Iotam. Domni 
16 ani în cea mai straşnică nelegiuire. Introduse 
idolatria în tot regatul Iuda şi murind, nu a fost 
îngropat în cripta regilor. «Şi Ezechia, fiul său, 
domni în locul său (2 Cron. 28.27) 20 de ani, 
«făcând drepte în ochii lui Iehova» şi muri a- 
acesta şi «fu înmormântat în cel mai bun din
tre mormintele fiilor lui David şi la moartea lui 
îl onorară tot Iuda şi locuitorii Ierusalimului. 
Mavaoo/js—fiul său, domni în locul său» (2 Cron. 
32, 33) 55 de ani, mai întâiu nelegiuit şi apoi 
mai bine, lăsând tronul, la moartea sa, fiului 
său Aţuoc;, care, după o scurtă domnie de 2 
ani, lăsă tronul fiului său ’ltoostag.

Dinastia regală din Iuda, după cele relatate, 
s’a păstrat în casa davidică regulat din tată în 
fiu, înlănţuind genealogia urmaşilor lui David în
tocmai precum se găseşte la Matei în rândurile: 
’Oţsîao Se EŢSwrjaev tov... Toostav.

Acum din nou se prezintă o greutate căci 
evangelistul zice: ’lajostaş Ss SŢevvYjaev tov 5Is~ 
Xovtav xai to6? &SeX<po6s aotoo sici r/js ptsTOixsaias
Bo6oXum>s (vers. 11).

Iosia este cel mai pios rege din Iuda. In tim
pul lui, arhiereul Hilkia a găsii cartea legii în 
Sanctuar şi el, Iosia, a reînoit legătura, a des
fiinţat idololatria şi a întărit cultul. Moartea i-a 
fost violentă, dar jalea poporului a fost demnă 
de viaţa lui. Apoi «poporul a luat pe Ioachaz,

’) Vezi Nr. trecut

fiul lui Iosia, şi l-a făcut rege în locul părin
telui său» (2 Regi 23,2o). Ioachaz, după o scurtă 
şi nelegiuită domnie de 3 luni, lăsă locul fra
telui său loachim sau Elia.ch.im, pus cu forţa de 
către faraonul Neco ; iar acesta, după o domnie 
de 11 ani, lasă locui fiului său Ioiachim.

Ioiachim, în care avem sâ vedem pe Tsyovia:

ai evanghelistului Matei (comp : Ieremia 22,

*4, 2« cu ‘"t]?' Ier> 29,2) a fost fiul şi succesorul
lui Ioiachim şi, ca şi acela, nelegiuit, şi n’a dom
nit de cât 3 luni, căci fu dus de către Njibu- 
hodonosor !n Babilon, Iar, în locul lui său Na- 
buhodonosor puse ca rege, pe Matatia, schim- 
bându-i numele în Sedekia ').

Pentru concordanţa cu cele dela Matei I, u 
sunt mai multe păreri.

Evtimie Zigadinos zice că acela pe care car
tea Regi şi Cronici îl numesc Ioachaz, pre acela 
Ezdra (II) l-a numit Iehonia, de oarece Iehonia 
al cărţii Ezdra este, după toate semnele, Ioa
chaz. Sf. Epifanie scrie câ au fost doi Ie- 
honia, unul după altul: tatăl şi fiul şi că unul 
din prescriitori a şters pe unul şi astfel la a- 
această perioadă de 14 generaţiuni se găsesc 
numai 13 nume 8).

Stephanus şi Colinus, iar în timpurile mai 
nouă Kink, cred câ, din textul pe care-1 avem 
astăzi, e omis Ioiachim, al 2 lea fiu al iui Iosia, şi 
deci trebuie îndreptat astfel: 5I«>ata Si âyeyvrjosv 
zbv Icoaxoijjs, xai vobţ ădsX'pcbg abzod. Prin a- 
ceasta Iehonia are mai mulţi fraţi şi aceasta e 
contrar celor spuse de 1 Cron. 3,)6 3). Noi nu 
vedem aici nicio greutate şi iată de ce : Iosia 
a născut pe Ioiachim, iar acesta pe Iehonia. 
Faptul că evangelistul zice: ...tov’Isxovtav xai to6? 
dSsX^oog durou ne face a crede că Iehonia a 
avut şi alţi fraţi, care nu sunt amintiţi în cărţile 
Regilor şi a Cronicilor, dar a căror nume sau 
menţiune despre ei s’a păstat în tradiţiune sau 
în arhivele publice. Astfel nu fără interes este 
câ Luca mai aminteşte fapte similare, când zice 
(1&) : «Zaharia era din despărţirea lui Abia şi

Dănău o. c, zice: «Iehonia n’a avut de cât un frate, pe 
Ţedekia*. De fapt, acest Sedekia nu-i frate cu Iehonia, ci fiu lui 
Iosia şi unchiu iui iehonia (2 Regi 24,17). Iosia a avut patru 
fii, dar cel din urmă, Şallum, nu a domnit, următorul tabkro 
lămureşte chestiunea :

Iosia

Ioachaz Ioiachim S«4«hia

Iehonia
*) Teoftlaei o. o. pag. 8.

*) Dănău, o, c. (572).
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avea femeie din fiicele lui Aaron»; «Anna pro- 
feteasa, fiica lui Fanuil din seminţia lui Aşer» 
(2,36) iar Paul, însusi, ştie despre sine că se 
trage din «seminţia lui Veniamin». (Rom. XI, 1; 
Fiîip. III, 5). Şi în biblioteci— casa arhivei despre 
care se vorbeşte ’n Biblie — se păstrau desigur 
multe liste genealogie. In această privinţă, foarte 
elocventă este genealogia familiei lui Iosif Fla- 
vius, despre care el singur spune, (Contra Apio- 
nem I, 7), că a găsit-o în arhivele publice, deşi 
el nu era dintr’o familie aşa de însemnată ca 
cea davidică. Noi nu putem presupune, cu Mal- 
donat şi alţii, asemănarea numelor şi a con

cluziona la aceia că numele ” ^ '̂1 şi ar

reprezenta una şi aceiaş persoană, pentrucă: 1)
•  contra textului ce ne serveşte ca izvor; -2) 
e contra firii limbii ebraice, care nu-şf^permite
o licenţă fonetică atât de mare, şi 3) e contra 
istoriei momentului. Dar nici nu putem crede 
ca d. Dându, că o greşală a copistului a omis 
pe ’looaxsljji., pentrucă nu suntem dispuşi a ve
dea greşeli în cărţile sfinte.

Hieronymus crede că Iehonia nu trebuie nu
mărat, ci că trebuie să ne oprim la tatăl său, 
la Ioiachim. «Sciamus igitur, Iechoniam priorem 
ipsum esse quam et Ioakim, secundum autem 
filium, non patrem quorum prior per k et m 
sequens per ch et n scribitur, quod scriptorum 
vitio et longitudine temporum apud Graecos La- 
tinosque confusum est». In ajutorul lui Hiero
nymus sar încă şi împrejurări peste care nu 
putem trece. Aşa, după textele M U 30 Alii 
Syr. Hierosolimitanus, Philoxeniana, Irenaeus, Epi- 
phanius şi Aphraates, locui respectiv sună : «Jo- 
sias genuit Joakim, Joakim genuit Jechoniam et 
fratres ejus in transmigratione Babylonis», mai 
ales că, în multe texte, la cuvântul Iechonia se 
află asterisc. Asemănarea lor apare perfect de 
bine :

Tatăl: D'P'liT (masora) D'p1? (Pesito) Icoax^
(LXX).

Fiul: OTMiT (masora) pp'V (Pesito) ’IoKmţx')- 
şi numai o pronunţie absolut exactă dacă-i deo~ • 
sebeşte, iar în scriere o înlocuire a numelui u_ 
nuia cu a celuilalt este mai mult decât posibilă. 
Şi acesta se pare că-i adevărul!

«’Eici ttfc ^eroixsoiac; BaSvjXiâivoc;— usque in 
translationem babillonis-codex K — la strămuta-

*

rea în Babilon», nu înseamnă că l-a născut chiar 
în Babilon, ci că a fost născut «în spre timpul 
captivităţii din Babilon» cum crede şi Luther 
care traduce: «um dieZeit der babylonischen Ge- 
fangenschaft», iar Teodor Beza traduce: in trans- 
portatione illa Babylonica, întemeind discuţia şi
pe sprijinul istoric al momentului şi pe tradu-

Hur. o. c. pag. 130—133.

cerea mai nouă a lui Osterwald: apr&s la de- 
portation â Babylone.

«Mstă rrjv jxsTOtxsalav Ba6uXâ)Vos ’lsycvîa; 
iŢâwirjaev tov SaXaârîjX— după (stră)mutarea în 
Babilon, Iehonia a născut pe Salatiil». Iehonia a 
avut ca fiu pe Aşir (1 Cron. 3,17) iar acesta pe 
Salatiil, Malhiram, Pedaia, Senaţa, Iekamia, Ho- 
şama şi Nedabia (1 Cron. 3, „ 18). Salatiil era 
deci nepot lui Iehonia şi era «guvernator lui 
Iuda» în Babilon (Agheu 1,,). El a avut ca fe
cior pe Zerubabel care apare ca nepot al lui 
Salatiil in 1 Cron. 3,19 şi anume ca fiu al lui 
Pedaia, frate cu Salatiil. Cu care relaţiune vom 
rămânea şi care este cea adevărată ? Atât Agheu, 
cât şi Cronicile întrebuinţează pentru noţiunea

fiu acelaş cuvânt î?> care s’a tradus aişi^prin 

nepot după aceiaş regulă după care cuvântul 

-*? se înţelege prin apropiere cu cuvântul «stră

moş» Ambele locuri se concordă, după legea 
căsătoriei de levirat, astfel : Salatiil a murit fără 
urmaşi şi pe soţia sa a luat-o fratele său Pe
daia, care a născut, din soţia fostă a lui Sala
tiil, pe Zerubabel. Agheu, în locul citat, numeşte 
pe Zerubabel «fiu al lui Salatiil», care era tatăl 
după părenţie, iar Cronicile zic câ Zerubabel 
era «fiu al lui Pedaia», ca tatăl după naştere, 
lată tabloul: /

Iehonia

Aslr
I

j----------- --- ;------ j------ 1-------["■"*...... ;
Salatiil, Malhiram Pedaia, Şenaţar, Iekamia, Hosama, Nedabia

t
I

Zerubabel

Zerubabel era principe în Iuda, ca nepot al 
regelui Iehonia. El a primit dela Cyrus — către 
anul 536 a. H. — voia a se reîntoarce cu Iu
deii la Ierusalim şi a rezidi templul (Ezdra 4,6).

Zopo6ă6eX §e kyevYfjoey tov ’AStooâ,... tov ’EXia- 
xsîjji,... tov ’ACtop,... tov EaStox,... t6v ’AysCţji,... 
tov ’Eko69,... tov ’EXe&Cap,... t6v Ma&Mv,... tov
’Iax<»6,... tov ’ltoa'fyp, t6v avSpa Maplag, s£ tjs ây- 
ZYfirfrt] ’lyjaoo? o Xsţ6jj.svos XptOTOS. Cu excepţia 
a patru minuscule, citirea aceasta este în toate 
manuscrisele greceşti. Articolul t6v lipseşte din 
cod A, numele ’Itjooos lipseşte în minusculele
1 şi 64. Această citire o are şi Peşito, Syra 
Philoxeniana, Syrus Hierosolymitanus, glossa ar
meană şi etiopiană. Vulgata are aşa: Iacob au
tem genuit Joseph virum Mariae, de qua natus 
est Jesus qui vocatur (=dicitur-cod : g a t şi 
itala a c i d )  Christus». A doua citire sună 
aşa : ’I. k. tov ’IcoaYjtp $ {AVYjaTâoO'îjaa (sic) Tîapdivc? 
Map'lap., iŢâvvYjaev ’Itjoouv xhv Xsyojjlsvov Xpi3T v 
(în 4 minusculi greceşti din sec. XII), a treia 
sună aşa: <6’I. s t. ’I. toOtov <£ p.̂ oT£uO-sî"a f,v 
Mapiaţj. rt Tuap&svog auryj f, stsxîv ’bpoOv tov 
Xpiorov» (Syrus Cureton) sau zapMvo?
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â'j'dvvTjaev t6v ’l^aduv iov Xsţ6(j.svov Xptatov» (Sy- 
rus Sinaiticus) *). Citirea autentică se pare că 
este cea dintâiu, iar celelalte par emenduţiuni 
ale acesteia.

Dela Zerubabel înainte, nu mai avem date 
despre persoanele amintite în această genealogie 
şi totuşi nu putem pune la îndoială niciunul din 
numele acestea pentrucă nu putem admite greşeli 
şi Duhului Sfânt, care a povăţuit, inspirat şi 
condus scrierea cărţilor canonice a s. Scripturi.

Ar mai fi încă două cuvinte de spus pentru 
a sfârşi cu lista genealogică a evangelistului
Matei.

a) Matei încheie cu cuvintele: «bărbatul Mă
riei din care s’a născut Iisus ce se zice Hristos»2). 
Formula aceasta «ce se zice—6 XeYO ŝvc?—t&v
XeŶţJ-SVOV, qui vocatur (=dicitur)> se mai întâl
neşte la Mateiu în pasagiul unde se face între
barea: «Lui Baraba sau lui Iisus ce se zice Hris
tos» (XXVII, 17) şi mai jos când Pilat întreabă 
pe Iudei : «Dar ce voiu face cu Iisus ce se zice 
Hristos?» (XXVII, 22). Din aceste citate se vede 
la Matei intenţia sa de a aminti mereu cititori
lor săi că Iisus este Mesia adică Xptat6c.

încheierea evangelistului este foarte potrivită, 
de oarece el scria pentru Iudei, care erau în 
aşteptarea împlinirii profeţiilor spuse cu mult 
înainte, de către profeţii V. T. Şi dacă pro
feţii aveau multe de spus despre Maatay, una 
din ele, a cărei împlinire o aşteptau Iudeii, zi
cea aşa : «Iată Fecioara în pântece va lua şi 
va naşte fiu şi va chema numele lui Imanuel, cu 
noi (este) Dumnezeu» (Isaia 7,l4).

b) Pentru acelaş motiv, întrebuinţează el şi 
diviziunea genealogiei după cele 3 perioade ale 
istoriei poporul Iudeu (Matei 1,17). Ţine Evan- 
gelistul ca numai decât să scoată în fiecare pe
riod 14 nume, sacrificând adesea nume care, 
după economia lui Dumnezeu, trebuiau să lip
sească din neamul Mântuitorului.

Acest fapt a dat sămânţă de vorbă criticii şi 

unii au crezut că acest număr este produsul 

consonantelor numelui adică 4 + 6+4, de 

oarece David este persoana în jurul căreia se

*) Heer. o. c. pag. 158-162
„Pentru care pricină spune neamul lui Iosif şi nu al Năs- 

câtoarii de Dumnezeu ? Căci care împărtăşire are Iosif cu naş
terea cea fără sămânţă ?“ Nici una ! „Dar de oarece lege era a 
nu se pune în numărul neamurilor femeile, pentru aceasta nu a 
pus neamul Fecioarii. Insă spunând neamul lui Iosif, l-a spus 
şi pe al ei. Pentrucă pra lege (Num. 2?) să nu ia femeie din 
alte seminţie nici din altă familie, ci rudenie, din aceiaşi fa
milie Deci, de vreme ce acest fel de lege era, e lămurit că şi 
lui Iosif, numărându-se neamul, se aduce împreună şi numărul 
neamului Născătoarei de Dumnezeu. Căci cu adevărat din ace
iaşi seminţie era Născătoarea de Dumnezeu şi din acelaş neam.. 
Iar bărbat al Măriei l-a numît pre el după obişnuinţa cea de 
obşte, că pe logodnic obicei avem a-1 numi bărbat aî logodnicii, 
deşi nu s’a făcut încă nunta". (Teofilact, o. c. pag, 9).

învârteşte întreaga genealogie *). Numărul 14 
este multiplu cu 2 a numărului mistic şapte, 
despre care Bâhr zice : «Das formelle Einthei- 
lungsprincip des mosaischen Festcyclus ist die 
Siebenzahl, die das Ganze wie alle seine ein- 
zelnen Theile beherrscht und der Ruhe—oder 
Gotteszeiten den Charakter des heiligen auf- 
prăgt, so dass sie dadurch als Heiligungszeiten 
bezeichnet sind»2). Numărul şapte la toate po
poarele vechi era un număr mistic. In legătură 
cu el, şi-au regulat Iudeii sărbătorile, şi aceasta 
pentrucă şapte era numărul zilelor creaţiei şi 
pentrucă el era suma a 2 numere mai mici: 3, 
ca simbol al Dumnezeirii şi 4 simbolul care

tului »
J ♦

5. Genealogia Mântuitorului după Sf. liv. Laca

Evangelistul Luca înpepe evangdia sa dela 
Iisus Hristos care se botează şi merge către 
Tatăl ceresc, către Dumnezeu. Scopul şi audi
torul evangeliei lui Luca se vede că erau deo
sebite de scopul şi auditorul evangeliei lui Ma
teiu, cum am ̂ rătat mai sus. De aceia Luca 
începe genealogia astfel: «Kai abxbc •Tjv ’IyjooO? 
âpyajjisvoş ibssl stcbv tpioxovca (î>v oiic, (b? £voţn- 
"cZO T<î>GTtf tou 'HXsi (III, 23).

Evtimie Zigaben, tâlcuind aceste cuvinte, zice: 
că Iisus era ca de 30 de ani când a început 
să facă minuni şi sâ înveţe, fiind, nu după ade
văr, ci precum se părea— (b? â'fcţjtîC’s'co Iudeilor, 
fiul lui Iosif, al lui Eli.,, până la Adam, care a 
fost al lui Dumnezeu, adică dela Dumnezeu.
Pentru că lui Adam nu om i-a fost tată, ci Dum-

t

nezeu l a zidit. Iar Teofilact zice ca să arate că 
cel ce acum s’a născut cu trup dela Dumne
zeu este... Nu se crede, de unia, că Naşterea 
Domnului este fără de sămânţă. Deci vrând să 
arate Evangelistul cum că şi altădată fără de 
sămânţă s’a născut om, dela cei de jos se sue 
la Adam şi la Dumnezeu, ca şi cum ar fi voit 
se zică nouă: dacă nu crezi câ al doilea Adam 
s’a născut fără de sămânţă, sue-te cu mintea 
la cel dintăiu Adam şi vei afla că s’a născut 
şi el fără de sămânţă.

Tot la acest text mai găsim o variantă4) care 
zice aşa : ’lypoo? toast ettov tptaxcvta apxojjisvoc 
tov to? evoţJuCeto5) otoc ItoTrjcp, iar Osterwald tot

5

*) Dânâu> o. c. 561 zice că părerea aceasta nu este exactă 
de oarece aici nu este vorbn de David ci de Iisus. Totuşi no 
credem că, deşi Iisus este persoana la care se conchide, totuş 
persoana în jurul căreia se învârte toată genealogia este David 
care ocupă mijlocul între Ifsus şi Abraam.

*) Symbolik des mos. Kultns II, 562, 2, la Onciul, o c. 493.
*) Vadul, o. c. pag. 30.
4) Subsemnare în Novum Testamentum Graece recensuit.. Cor-

stant de Tischerdorf. Lipsiae 1^99, pag 215.
5) Codicii prezintă variantele : ut (sicut— codex c, quod— coc
c> ff% S 1 qui cod r) putabatur (putarttur, existimatar—

codex a, /, videbatur— cod. d% qt videbatur et dicebatur - cod : 
fc,+esse — cod,: b, c, d, e, g, f f z, l, a, r.
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aşa: Et J6sus avait lorsqu’il commenga, environ 
trente ans, 6tant â ce que l’on croyait, fils de 
Joseph...».

Porivit stării politice şi sociale de pe atun- 
cea, natural că şi asupra Naşterii Mântuitorului 
s’a scris un protocol, un fel de act de stare ci
vilă, în care se va fi trecut ca tată Iosif. Forma 
acestui protocol ar fi putut fi cum zice Heer: 
«Joseph hiers verzeichnen die Geburt eines 
Sohnes sau ««joseph wurde Vater eines Sohnes» 
sau, mai exact «Joseph wurde ein Sohn gebo- 
ren mit Namen Iesus von der ihm angetrauten 
Bra&t Mariam'). — Iosif a născut pe Iisus din 
Maria.

Nu fără un anumit scop unii autori mai noi 
s’au apucat ca să intercaleze un senz nou şi să 
facă din propoziţia (b? âvojuCeto 0(05 ’ltoof^ o 
propoziţiune incidenţă şi stabilesc restul frazei 
de mai sus sărind dela <Bv tocmai la tot) 'HXel, 
cu următorul înţeles: existens (cum putaretur 
filius Iosephi) filius, id est nepos, Eli — fiind 
(cum se credea fiul lui Iosif) fiul, adică nepotul 
lui Eli*). La acest senz au fost siliţi mai mulţi 
autori să ajungă şi anume şi-au legat raţiunea 
de a fi a discuţiunei lor pe faptul că înainte de 
’IoooYjtp nu este too, ci doar înainte de 'HXei şi 
că, aşa dar oioc, ar sta In legătură cu t o o  'HXei. 
Textul fiind în modul acesta : «<Sv... ofoş... xoo
'HXs't fiind... fiul... lui Eli».

Articulatul tov ’IooTjtp îl au unele texte ca: 
N, T, 2, 118, 131, 209, Africanul, Eusebiu, 
Athanasie, Epiphanius, Cyr. dar lipseşte în N 
A B D L X A A II şi la Origen şi chiar la
Justin 8).

Critica s’a agăţat de acest biet xoo şi l-a dat 
unor scriitori ca pronume, iar altora ca articol, 
în cazul genetiv singular. La această ultimă 
tormă gramaticală rămânem şi noi, căci la ea 
ne conduc toate textele ce am avut sub ochi şi 
toO de aci ca şi tov dela Mateiu, ne arată 
ascendenţa, cum acolo, la Mateiu, descen
denţa, — cum de altfel, pentru cazul dela 
Luca, se vede şi în traducerea lui Luther : 
«... und ward gehalten ftir einen Sohn Josephs, 
welcher war ein Sohn Elis...».

Potrivit metodei urmate până acum, vom căuta 
să arătăm, după textul biblic, realitatea, pe cât 
se va putea, a persoanelor amintite la Luca. Şi 
pentru ca procesul psihologic să nu fie atins, 
vom pleca prin partea mai mult cunoscută, adică 
invers cum procedează Luca Evanghelistul, care, 
potrivit scopului său, se sue, iar noi, potrivit 
scopului nostru, ne scoborâm, pe treptele ace
leiaşi scări.

Vom începe deci dela Dumnezeu care creă

*) Heer, o. c. pag. 30, 31.
*)' Schleyer în Kevista Teologică 1836, pag. 540 (după Dănău).
*) Heer, o. c. pag. 93.

pe Adam cu propriile sale mâni. «Adam cu- 
noscu pe femeia sa. care născu un fiu şi se 
chemă numele său Set» (Geneza 4,25). Urmaşul 
acestuia se numeşte la Luca ’Eva)? (GSn. 4,26) iar în 
alt loc, vers17, i se zice Enoh—precum l-am nu
mit şi noi în capitolul precedent.

Luca, potrivit celor dela 1 Cron. l n se sue 
pe următoarele scări : Adam, Set, Enos, Kenan1) 
Mahaleil, (este trecut cu vederea în codex e) 
Iared, Henok, Matuselah, Sameh, Noe, Sem care 
are ca fiu pe Arfacsad (v. 17), iar acesta pe 
Selah şi acesta pe Eber(y. 18), dela care îşi 
trage poporul Ebreu ntimele. Eber născu doi fii, 
pe OaXâx şi Ioktan. Iar urmaşii lui Falec sunt : 
Regu, Serug, Nahor, Terah şi Abraam (v. 24-25). 
Numele acestea se recunosc destul de bine în 

 ̂cele cbla Luca:... Tafau... 0dpa... Fares (emis 
în cda A), Ezrom (la Wulfila Aizor)...

Urmaşii lui Abraam au fost urmăriţi după 
textul Bibliei, mai sus, în următoarea descen
denţă : Abraam, Isaac, Iacob, Iuda, Fares, Ez
rom. Aici ni se prezintă două nume (la Tischen- 
dorf două, iar la alţii numai unul): ’Apvel şi 
*A3[j.siv ca înaintaşi ai lui ’A[Jitvaâa6. Aceste
două nume nu le întâlnim în textul sfintei Scrip
turi din care ştim că ’AţwvaâaS este urmaşul lui 
'Apdţx. Numele ’Apvsl din codex,N B L X T şi 
alţii codici greci se numeşte ’Apajj. în A D E 
C H U II şi în unii minusculi greci şi latini. 
Tot aşa în textul ebraic se numeşte DH.

Amândouă vechile Itale au făcut din un nume 
două : aram -f- irram, b aram + irram ceeace 
a Îndreptăţit numele ’lwdpaţx din codex K M S
V A A asemenea în 70 de minusculi în Syra 
Filoxenianâ şi etiopiană (copov). Numelor ’ASjjlsîv şi 
'AjuvAăafă care se găsesc la Tischendorf, Syrus 
sfnaiticus îl face □”)({<)•

Se poate ca dreptatea să stea de partea a- 
cestuia. Şi anume singurul nume din aceste două 
se pare câ a fost ’ASţietv + ’Aţxtv&âdS + D“)(N)= 
Aminadam, de oarece o schimbare se pare că 
ar avea loc, după regiuni, între D şi 3*)

Dela Aminadab genealogia după Luca merge 
întocmai ca cea după Mateiu suindu-se pe scara 
ce scoboară astfel: Naaotbv, SaXd, Bo6g, ’lcoSr ,̂ 
’I îooou şi Aa6si§ tot persoane descrise mai sus.

Aici din nou ni se prezintă o greutate peste 
care nu putem trece uşor.

Mateiu zice : Aa(3sl§ de âyâvvYjoev tov EoÂo-
ţj.«)va..., precum am şi găsit în isvoarele cerce
tate. Dar în 2 Sam. 5, 14—16 pe lângă Solo
mon ni se amintesc ca fii ai lui David încă 9 
inşi, între care, ca al 3-lea în ordinea naşterii 
este Natan, pe care evangelistul Luca îl dă ca

*) Lipseşte în textul ebraic şi siriac dacă ne cumva am vrea

să-l confundăm cu care există acolo.
*) Heer, o. c. pag. 71 seq.
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fiu al lui David. Natan, ca şi Solomon, era fiul 
lui David, sămânţă binecuvântată, în care tre
buia să se împlinească făgăduinţa şi promisiunea 
făcută lui David şi protopărintelui său Abraam.

Până la David Luca a mers mână în mână 
cu Mateiu, exceptând cele semnalate şi pe care 
le-am şi rezolvit potrivit posibilităţii.

înainte de a trece mai departe cititorul îşi va 
pune întrebarea: cum rămâne cu profeţia lui 
Iacob «Sceptrul din Iuda nu se va depărta, nici 
legislator din coapsele lui, pîn’ce nu va veni 
Silo'-Pacificatorul') şi Aceluia’i vor da ascul
tare popoarele» (Genesa 49,,0) şi ce ne facem 
cu promisiunea dată lui David: «voiu întări scau
nul împărăţiei tale» 2 Sam. 7,1S), căci doar 
ştim că din urmaşii lui David numai cei prin 
Solomon au domnit, iar cei prin Natan nu ? 

Ambele întrebări au un singur răspuns. 
Mateiu scriind pentru Iudei, trebuia să se ţie 

strict de toate cutele istoriei iudaice şi a legii

şi anume cele spuse în capitolul precedent. 
Luca dă pe Salatiii ca fiu al lui Neri. Intre Sa- 
latiil cel cunoscut şi Natan fiul lui David, pe 
care deasemenea îl cunoaştem, se întinde, de
sigur, lista urmaşilor lui Natan, care, prin Neri, 
ultimul lor descendent, s’au înrudit cu Salatiii.

Despre descendenţa Sslatiil-Zorobabel am vor
bit mai sus. Din nou dela Zorobabel cei 2 Evar*- 
gelişti se despart: unul porneşte descendenţa sa 
genealogică prin Aviud, iar celalt prin Resa. 
Mateiu înşiră între Aviud, primul descendent 
din Zorobabel şi Iacob, tatăl lui Iosif, încă 7 
neamuri, iar Luca înşiră, după Resa, urmaşul 
lui Zorobabel, încă 18 neamuri.

«Nu se putea exprima mai lămurit această
genealogie ca în acest mod în care copiii se

. *

coboară după lege. Pentru^ceasta făcând numă
rarea tuturor acestor copţi, el nu s’a servit de 
cnvântul sŢsvvTjasv—a născut, deşi a continuat 
ridicându-se până la Adam, care a fost creat

şi a obiceiurilor lor, trebuia să scrie ca un Iudeu de Dumnezeu. Aceasta iarăşi nu este lipsită de
probe, nici inventată după plăcere, căci părinţii 
Mântuitorului, ori prin planul de a arăta bunâ-că

pentru Iudei, de oarece cititorii săi, iudeo-creştini, 
aveau nevoe să fie întăriţi în convingerea 
Acela în care au crezut şi s’au botezat 
Aşteptatul popoarelor, Acela despre care se scrie 
în lege şi în profeţi. Scopul său este ajuns prin 
amănunţita cercetare şi rigurosul plan de care 
s’a ţinut. Cu totul altfel stă cazul cu Luca.

tatea extracţiunii lor, ori prin singura 
de a ne instrui ne-au lăsat această tradiţiune 
adevărată că nişte tâlhari din Idumea făcând 
năvălire asupra Ascalonului, cetate din Pales
tina, iuarâ din templul lui Apolon, care era a-

Luca, el însuşi din păgâni, scrie către b xpd- proape de zidurile cetăţii, pe Antipatru, fiul iui
ziaxog şi cei de o samă cu el, păgâno- Irod, care servea în acel templu şi-l aduseră cu
creştinii. Nu numai că nu era ţinut să observe 
strict regulele iudaice, ci din contra era ţinut 
să dovedească cititoriior săi păgâno-creştini că 
nu numai Iudeii au parte la Mântuirea adusă de

restul prăzii. Că tatăl neavând cu ce plăti răs 
cumpărarea fiului său, el fu crescut între Idumei 
şi intră pe urmă în prietenia lui Hircan, marele 
preot al jidovilor. Că fiind trimes de către ci 

Mântuitorul Hristos ci şi păgânii şi biciul acesta în ambasadă la Pompeiu obţimi, pentru el, re-
îl şi face amintind cum am arătat mai sus pe 
un Perah, Eber, etc., care erau oameni căzuţi fn 
politeizm, iar acum începând a scoborî linia lui 
David cel binecuvântat nu prin cei ce domneau 
şi şedeau pe «scaunul împărăţiei» (2 Sam. 7,lt) 
lui David, ci prin Natan care nu domnea, vrea 
sâ arate lui Ss6(ptkog, cititorul său, că şi ei, pă
gânii, care nu au luat parte la domnia lui Da
vid, se vor bucura la masa duhovnicească a 
ospăţului lui Hristos, tot aşa precum şi prin cei 
ce nu au domnit din urmaşii lui David s’a sco- 
borît binecuvântarea.

Dela Natan înainte evangelistul Luca ne în
şiră încă 18 nume a cărora bază nu o găsim 
nici într’un loc din Sf. Scriptură. Şi totuşi 
nu ne putem îndoi de realitatea lor istorică. Al

gatul Iudeii, din care Aristobul, fratele său, 
uzurpase cea mai considerabilă parte şi că, 
după aceia, fu atât de norocit, în cât căpătă 
guvernământul Palestinei. Acest Antipatru, fiind 
ucis din ură de către duşmanii săi, Irod, fiul 
sâu, succedă şi fu pe urmă ridicat pe tronul 
Iudeii, prin o hotărîre a Senatului, prin stăru
inţele lui Antonie şi ale. lui August. Că fiii săi, 
adică Irod şi fraţii săi, fură tetrarhi, multe îm
prejurări ce se găsesc însemnate în Istoria Gre
cilor, precum şi în aceia a jidovilor. Genealogia 
atât a jidovilor, ca şi a prozeliţilor, precum a 
lui Achior Amonitul şi a femeiei Rut Moabitida 
şi a Egiptenilor care se aliase cu jidovii, fiind 
conservate până atunci în arhivele publice, Irod 
ce na avea nici un interes la titlurile -Iudeilor

19-lea nume este Salatiii, despre care ştim ceva - Ş> care cunoştea bine înjosirea extracţiunii sale,
arse toate aceste monumente publice prin vana 
speranţă că ar putea trece ca scoborâtor dintr’o 
veche nobleţă, când jidovii nu ar mai avea 
probe pentru a se justifica că ei se scoboram 
din Patriarhi, sau din proseliţi, sau din ?trâţnxx 
ce erau amestecaţi cu israleliţi şi care feseserâ

’) Traducărorii eelor LXX au citit in unele manuscripte

Acela căruia i se cuvine i. e., împărăţia. Mesia avea, in

adevăr, să fie ţi una şi alta şi împăciuitor al omenirei cu Dum
nezeu şi împărat, cum zicc Isaia (TX, 6)» Domn păcii, etc V. 
ÂUxiu Comoroşanu. Prelegeri academice de Dogmatica ortodoxă 
1887. Voi. L D2£T. 108-9.
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numiţi *fsUi>pai. Unii din ei, totuşi, din cei mai 
curioşi, avură grija de a păstra memorii ce scri
seseră ei înşişi, sau transcriseseră din Arhive şi se 
glorificară că au conservat, prin aceasta, probe 
despre vechimea familiilor lor. Acei ce aveau 
onoarea de a fi uniţi, prin înrudire, cu Mântuitorul 
şi care erau numiţi SSTOOUVOI — (Herrenleute), 
erau numiţi din acest număr. Şi aceştia fiind 
eşiţi din Nazara şi din Coeaba, sate din ludea, 
şi răspândindu-se de acolo in diferite -ţări, au 
adus cu sine Genealogia jidovilor, astfel cum o 
trăsese din carte zilelor (id est: Cronice). Ori 
că aceasta este aşa sau altminitrelea, eif soco
tesc că nu s’ar putea da cuvintelor evangeliş- 
tilor o explicaţie mai lămurită de cât aceasta şi 
că toate persoanele cu judecată vor fi de acord 
cu mine. In fine, deşi nu e sprijinită de nici o" 
mărturisire, trebue neapărat a ne mulţumi cu 
aceasta, fiindcă nu avem alta mai bună. Şi, în 
sfârşit, nimeni nu s’ar putea îndoi, căci ceeace 
zice Evangelia este prea adevărat »J).

Dacă nu avem alte mărturii mai precise păs
trate dela cei mai vechi decât S. Iulius Afri- 
canus, ne mulţumim şi cu aceasta şi chiar o 
credem adevărată aşa că trecem peste alte con
jecturi mai noi, care, pentru a putea trece de

*) S:xtm* Iulius Africanus s’a născut, probabil, în Libia. Pe la 
195 însoţea pe Septimiu Sever în războiul acestuia cu Sirienii. 
Pe la 2?2 *e află în orăşelul Etnaus din Palestina, iar mai târziu 
vizită Alexandria unde asistă la o dizetaţiune a lui Origen despre 
Cartea Daniel Sub numele lui s'a păstrat un fragment «Kăota —
broderii», o cronoprnfie şi 2 epistole din care una «Către Aris- 
tide> în care *e ocupă de Genealogii Iudeilor şi care se păs
trează la Eusebiu Istoria bisericească I,, (Ediţia Gheorghian pag.

verosimile, ar trebui să nc dovedească eu acte 
in regulă că spusele lor au o valoare mai mare 
ca a acestuia.

înainte de a trece la alte consideraţiuni, fo
losim critica textului asupra celorlalte numiri 
dela Ljaca, numiri asupra cărora textele diferă 
unele^de altele: a) Mswa este sprijinit in două 
minuscule, 49 şi 51 şi ajunge la preponderanţă 
în vechea siriacă, itală şi greacă. In Italile a b 
e l lipseste numele următor Melea, singurul care 
se găseşte în vechile texte greceşti şi în Syrus 
Sinaiticus. b) Levi este trecut cu vederea de 
codex b şi adunat cu următorul său Mathat în 
4 şi 5. c) Duplicarea numelui Iesu + Zoses din 
codex ff 8 o am examinat, d) In Itala lipseşte 
Mathat care la grec| se numeşte Motoci, iar în 
Peşitto HND. Din nenorocire numele acesta în 
siriaca este necitibil şi locul pentru el este pre
zinte şi aceasta a fost deajuns pentru ca Itala 
să-l izoleze, iar în greceşte poate că a venit ca
MatraîKoo. e) Mathathiae şi Amos lipsesc in

* t

codex a b c e /, codex r are numai pe Amos 
şi poate că a avut şi pe Mathathias care-i lip
seşte acum. Amândouă numele, însă, trebue să 
fie autentice căci se găsesc în toate manuscri
sele greceşti, în Vulgata şi în Syrus Sinaiticus.
f) Levi şi Mathat lipseşte în cod. uncial E şi 
o probă că amândouă numele sunt adaose din 
alt loc (mai de sus unde se citeşte : Simeon, 
Levi, Mathat) este că şi Iuliu Africanul menţio
nând zice că Eli era fiul lui Melhi, deci sărind 
pe Levi şi Mathat.

_  Econ. 1. C. BELDIE.
Directorul Seminarului «Sf. Hndrei» din Galaţi.
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III. Crimele împotriva moralei

a) 1. Scopirea de sine (prav. 22, 23, 24).

2. Desfrânarea (prav. 25).

3. Crima jurământului (prav. 25 şi 61).

4. Furtul (prav. 25 şi 61).

5. Uciderea în ceaită şi cu o singură lovi

tură (prav. 66).

6. Lovirile (prav. 27).

7. Netrezviea şi jocul în cărţi (prav. 44).

8. Cererea de camătă dela datornic (prav. 44).
_ _ /

9. Batjocorirea lipsurilor trupeşti (prav. 57).

10. Insulta personală adusă episcopului (prav.

55), presviterului (prav. 56), şi împăratului sau 

principelui (prav. 85),
$

b) Chestiunile de căsătorie :

') Vezi Nr. trecut.

1. îmbuibarea întru nuntă îndeobşte (prav. 

51) gonirea soţiei legiuite sub motiv de cuvioşie 

(prav 5).

2. Divorţul fără pricină cu soţia legiuită şi 

trăirea cu alta nelegală (prav 48).

3. Siluirea unei fccioare nelogodite îndato

rează pe vinovat, după îndeplinirea pedepsei 

bisericeşti, să se căsătorească cu ea, iar nu cu alta*

Aproape toate delictele şi crimele enumârate 

aici sunt supuse judecăţii episcopului cu ex

cepţia a acelor cazuri când vinovatul este în- 

•însuşi episcopul, care este supus judecăţii so

borului pentru tot felul de delicte şi crime.

c) Judecata soborului care constă din câţiva 

episcopi, are ca scop înainte de toate să cer

ceteze şi să hotărască chestiunile feţelor înalte
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bisericeşti — episcopilor, după învinuirile aduse 

contra lor de către oamenii vrednici de cre

dinţă (prav. 74), prin urmare să acţioneze în 

calitate de judecată de prima instanţă faţă de 

episcopii vinovaţi. Nu are ea oare şi scopul al 

doilea de instanţă superioară faţă de judecata 

episcopului eparhial ? Nu avem indicaţiuni di

recte în pravile despre acest fapt, dar sunt 

oarecari temefuri destul de tari, cari ne fac să-i 

dăm şi această însemnătate. *
4

1. După înţelesul pravilei 74-a, episcopul este 

supus judecăţii soborului episcopilor; ca acu

zator al lui poate fi oricine este om demn de 

încredere ; iar după înţelesul pravilei 31-a, pres- 

viterul cu partizanii lui, care presviter s’a ridicat 

împotriva episcopului este supus destituirei din 

treapta sa bisericească, numai dacă nu poate 

dovedi, că el lucrează astfel împotriva episco

pului pentru că dreptatea aşa cere, prin urmare 

se cere ca acţiunea lui să aibă la temelie acu

zarea (ev StxatooovTj). De aici reese, că dacă, în 

general, se îngădue să prezinte judecăţei sobo

rului tot felul de învinuiri asupra episcopului, 

în schimb nu avem nici un temei să tăgăduim, 

că se îngăduie să prezinte o plângere pătimaşă

în urma căreia se putea lipsi presviterul de 
treapta sa bisericească.

2. Un cleric, care din greşala judecăţii la

prima instanţă, a pierdut dreptul de a sluji,

are nevoe de a arăta la o instanţă mai înaltă 
nedreptatea ce i s’a făcut.

3. Infre alte scopuri ale soboarelor episco

pale anuale, legiferate de pravile, s’a «arătat şi 

deslegarea contradicţiunilor bisericeşti întâmplă

toare (prav. 37). Intemeindu-ne pe această ex

presie: «exxXvjotaatwtai avtiXoyiai» se poate pre

supune, că între alte contradicţiuni, soboarele 

trebuiau să dea loc şi dezlegărei diferitelor con- 

tradicţinni dintre cei condamnaţi de episcop şi 

acesta din urmă, adică soboarele anuale au fost 

faţă de judecata episcopului eparhiot cea mai 

înaltă instanţă a ei. «Pentru dezlegarea îndoelilor 

întâmplătoare asupra dogmelor şi altor chestiuni 

bisericeşti, precum şi pentru cei supuşi de epis- 

copi excomunicărilor, dacă se plâng asupra celor 

ce i-au excomunicat, Apostolii au socotit ca ne

cesar, ca episcopii să se adune de două ori pe 

an într‘un loc ca să-şi comunice unul altuia di

ferite îndoeli şi să le dezlege», astfel comentează 

Zonara. Cormcia Kniga spune : «Pravila prea

slăviţilor Apostoli porunceşte ca episcopii să se 

adune de două ori pe an întrun ţinut ca să se 

formeze o adunare din toţi episcopii, unde să 

chibzuiască despre lucrurile bisericeşti şi despre 

poruncile Dumnezeeşti precum şi despre dezlegă

rile vinelor nechibzuite şi rău înţelese, şi să se 

uşureze grelele • epitimii date unor episcopi legaţi 

cu oprirea dela săvârşirea sfintelor slujbe, sau 

chiar cu excomunicarea, pentru ca despre toate 

acestea să discute toţi episcopii».

însărcinările judecătoreşti arătate aici, episco

pul poate să le săvârşească nu altfel de cât 

cu ştirea şi sub prezidenţia primului episcop sau 

mitropolit. Căci şi convocarea soborului precum 

şi Însăşi lucrările lui (de exemplu: judecata) cari 

presupun o jurisdicţie superioară bisericească este 

ceva care Întrece autoritatea episcopului epar

hial, care pentru călcarea acestei rândueli este 

supus pedepsei stabilită de pravila 34-a.

d) Privitor la chipul procedurei procesului în

tâlnim numai două pravile apostolice speciale :

74 şi 75. Dar, întemeindu-ne pe altele, care au

o legătură nemijlocită cu procedura judecăţei 

se poate presupune următoarele cerinţe gene

rale cu privire la adevărata procedură pe baza 

pravilelor apostolice:

1. Una din condiţiunile necesare pentru cer

cetarea judecătorească trebuie să servească a- 

ceia ca delictul să fie mărturisit de 2 sau 3 

marturi: Martorul trebuie să fie un creştin drept 

credincios, mărturia ereticului nu are nici o în

semnătate (prav. 75).

2. Când judecata se începe în urma unei 

plângeri particulare san a unei învinuiri, atunci 

judecătorul trebuie sâ dea atenţiune calităţilor 

morale ale învinuitorului, dacă este sau nu vred

nic de credinţă (prav. 75).

3 Cel ce se judecă precum şi cel care învi- 

nueşte (dacă este) sunt datori să fie de faţă la 

cercetarea afacerei. Prezenţa celui dintâi este 

aşa de importantă în cât judecata este datoare 

să cheme de trei ori pe acuzat prin trimişi 

speciali (pe episcop îl vestesc trei episcopi) ; 

neprezentarea la judecată şi după a treia che

mare dă drept judecăţii să-l judece în lipsă 

(prav. 74).

4. Cercetării formale a afacerii îi preced c 

întreită sfătuire din partea judecătorului, care 

are ca scop deşteptarea în sufletul acuzatului a
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unei pocăinţe de bună voie şi recunoaşterea pă

catului săvârşit (prav. 31).

5. In ceiace priveşte însuşi mijlocul de cer

cetare al afacerii, ca probe de convingere, do

vezi etc., în pravilele apostolice nu găsim nici

0 hotărîre. Se arată numai două rezultate la 

cari judecata trebuie să ajungă pe baza cerce

tării judecătoreşti: a) ca să se clarifice vino

văţia acuzatului până la deplina verificare, să 

se descopere, să se facă aşa zicând evidentă, 

limpede (cpavspoc;) ; b) ca cercetarea să se facă 

aşa de dreaptă în cât să provoace din partea 

judecătorului o hotărîre definitivă (pedeapsa), 

măcar că nu s’a recunoscut vinovat (prav. 28).

6. Sentinţa nu pierde puterea sa dacă acu

zatul fuge şi în altă eparhie : pentru ajungerea 

acestui scop pravilele obligă pe fiecare episcop, 

ca pe cei cari vin din alte eparhii să nu-i pri

mească în comunitate de cât numai atunci când

1 se înmânează «gramata de prezentare» a epi

scopului lor (prav. 33).

7) Sentinţa judecătorească trebuie să fie ci

tită înaintea întregii biserici ; căci numai ast

fel şi numai cu această condiţiune se poate în

deplini de către fiecare cleric sau mirean ce
rinţa coprinsă în pravilele 10 şi 11.

Credem, că am trecut în revistă toate măr

turiile trebuitoare, pentru noi, aflătoare în Sf. 

Scriptură şi Sf. Tradiţie pentru ca să avem 

dreptul să scoatem dintr’însele următoarele con

cluzii privitoare la judecata bisericească, insti

tuită după învăţătură Mântuitorului şi a Apos
tolilor.

1. Pe la sfârşitul veacului apostolic toţi membrii 

bisericii aveau putinţa să-şi găsească judecata

lor în însuşi sânul bisericii. Adresarea la judecata

lumească, sau cu alte cuvinte, la judecata păgână 

din vremea aceia, deşi în afaceri sau plângeri 

curat civile, era oprită. Ingrijindu-se mai mult 

de unitatea sufletească a membrilor bisericii, de 

progresul credinţei şi vieţii morale, conformă cu 

această viaţă, Apostolii feriau cu multă grijă pe

creştini de influenţa vătămătoare a păgânismului 

şi iudaismului, cari îi înconjurau; ei opriau cu 

asprime orice comunitate cu ei, mai cu seamă 

ja sărbători şi slujbele religioase. Tribunalele

lumeşti ca instituţii, pecetluite cu caracter păgân,
/

cari scandalizau şi ispitiau prin jurămintele lor 

păgâne şi obiceiurile lor juridice slujiau ca obiecte 

de temere şi de interziceri din partea Aposto-

917

Iilor. Nu arta în afaceri de procese, nu certurile, 

intrigile şi înjosirile reciproce pentru foloasele 

vremelnice trebuiau să deosibească pe membrii 

bisericii. Simpla judecată prin mijlocirea altui 

frate creştin, care se întemeia rnai cu seamă pe 

autoritatea morală a mijlocitorului era şi trebuia 

să fie unica judecată obligatorie pentru ei ca un 

mijloc pentru dezlegarea neînţelegerilor şi ne

mulţumirilor în legăturile obişnuite din viaţa creş
tinilor.

2. Dar alăturea cu această judecată prin mij

locitori, biserica a primit de la aceiaşi Apostoli 

dreptul şi împuternicirea să supună judecăţii 

formale pe membrii ei nesupuşi. Mai mult de 

cât atâta: atât prin exemplul propriu, cât în 

special şi prin instrucţiunile lor din cari câteva 

s’au păstrat până în zilele noastre în forma ca

tegorică de articole exacte şi laconice de codice, 

ei au stabilit clar şi exact înţelesul despre ju

decata bisericească şi tipul ei general, făcân- 

du-ne indicaţiuni privitoare la părţile ei esenţiale,

anume la competinţă, construcţia lor externă 
(organele lor) şi procedură.

Fireşte, că Apostolii au făcut privitor la păr

ţile judecăţii legiferări scurte şi cu totul necom

plecte; dar aceste indicaţiuni îmbrăţişează tră

sături aşa de importante şi de esenţiale ale ju

decăţii creiate de ei, în cât pe temelia lor ur

maşii apostolici ai bisericii viitoare pot să-şi 

facă o ideie deplină despre ceia ce însemnează 

judecată apostolică şi pe ea ca pe o piatră de 

temelie se poate ridica clădirea, fără teamă că 

ne depărtăm de spiritul apostolic. Cu alte cu

vinte: i<Jeia este aşa de bine determinată, în cât, 

prin ajutorul ei, conducătorii bisericii au putut 

să complecteze fâră teamă şi să o desăvârşească, 

adăogând, după cerinţele împrejurărilor, noi forme 

şi în acelaş timp să-i păstreze neatins caracterul 

de bază şi însuşirile esenţiale. Iată pentru ce în 

dezvoltarea viitoare şi în complicaţia aşezării bi

sericii şi membrilor ei, nu rare ori întâlnim şi 

în vremurile mai târzii în practica ei judiciară 

expresiuni ca acestea: «aceasta împotriva vechei 

pravile»; «nu astfel au poruncit apostolii»; «acest 

nou şi ne mai văzut până acum obicei*.

Intr’un grad foarte înalt este importantă în a- 

ceastă privinţă epistola către partizanii lui Evsevie, 

duşmanii lui Atanasie cel Mare, a luilulius, papă 

al Romei, care s’a păstrat pentru noi în apologia 

Sf. Atanasie. Cu ce mare încredere in dreptatea



BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

cunoştem din însuţi protocoălele, aduse nouă de 

Matiriu fi lsihiu. Cittndu-le, am aflat, că acolo
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afacerii mustră papa pe judecătorii — episcopi 

pentru nedreptatea faptelor lor contra sfântului 

Atanasie. Cât de fondat expune el cerinţele pro

cedurii adevărate şi legale şi în depărtarea de 

la ea, pe cari şi le-au îngăduit aceşti judecători. 

Iată câteva fragmente din această interesantă e- 
pistolă,

Recunosc, că voi toţi v aţi mirat şi aţi fost 

aproape de necredinţă, când aţi scris aceasta, pentru 

că scrisoarea arată mai mult iubire de ceartă, de 

cât adevărată iubire. Dacă cel care a scris răs

punsul a voit să se deosibească prin arta cuvân

tului, atunci o asemenea muncă trebuia să o lase 

altora: în chestiunile bisericeşti trebuiesc nu cu

vinte alese, ci pravilele apostolice (xâvove? A o- 

atoXtxot) şt sârguinţa de a nu scandaliza nici unul 

din cei mai mici din biserică... Iar dacă o ase

menea scrisoare s'a alcătuit pentrti aceia, că unii 

au fost scârbiţi de josnice fapte săvârşite de unul 

faţă de altul\ atunci mai cuviincios ar fi fost să 

nu se jicneascăy să nu se îngăduie ca soarele sâ 

apună întru mânia voaştră... De ce oare v-aţi fi 

putut jigni pe dreptate din cele scrise de voi ? 

Prin aceia oare că i-am poftit la sobor? Dar a- 

ceasta se cuvenia să o primească cu bucurie. în 

crezători în ceia ce au făcut şi ceia ce au vorbit, 

au pronunţat sentinţa dată în urma judecării, ei 

nu sunt nemulţumiţi dacă judecata lor este supusă 

cercetării altora, ci din potrivă, nu se îndoesc că 

se va găsi nedrept ceiace ei au socotit şi chibzuit 

ca just. Pentru aceia şi episcopii, cari s’au adunat 

la Marele sobor din Niceia, nu fără îngăduirea 

dumnezeească au crezut de cuviinţă ca hotărârile 

unui sobor să se supună cercetării la alt sobor) 

caşi cei ce judecă) având înaintea ochilor lor o 

altă judecată viitoare, să facă cercetarea în toate 

amănuntele ei, cu toată grija şi cei ce se judecă 

să fie încredinţaţi, că îi judecă nu întru vrăjmăşia 

vechilor lor judecători faţă de ei, ci după dreptate. 

Iar dacă nu doresc ca să aibă la voi putere un 

asemenea obicei vechia amintit şi scris la Marele 

sobor, atunci un asemenea refuz nu este cuviincios. 

Ceia ce sa primit odată ca obicei de biserică şi

s’a confirmat de soboare — nu exită niciun temei 
pentru călcare.

«Despre protocoalele judecătoreşti, încheiate la 

Mareot, s'a confirmat că ele au fost alcătuite 

după o unilaterală cercetare a afacerii: acolo nu 

au fost nici presviterul învinuit Mac arie ̂ nici în

suşi episcopul lui, Atanasie. Aceste lucruri le

a venit acuzatorul Ishir, dar nu a fost nici Ma- 

carie, nici episcopul Atanasie, nici presviterii lui 

Atanasie, cari au dorit să fie de faţă, dar nu li

sa îngăduit* Dacă judecata s’ar fi făcut după 
dreptate, atunci trebuia, iubiţilor, să fie personal 
acolo nu numai învinuitul, ci şi învinuitorul. 
Cum în Tir au fost personal şi învinuitul Ma- 
carie, şi învinuitorul Ishir şi nu s’a dovedit 
nimic: aşa trebuia şi în Mareot să meargă nu

numai învinuitorul, ci şi învinuitul, ca acolo sau 

personal sd-l facă de minciună, sau dacăsănu-l 

prindă în minciună, să dovedească el că totul 

este numai o clevetire. Iar acum cum acesta nu 

a fost, învinuitorul s’a dus acolo însoţit de oa

menii pe cari Atanasie i-a înlăturat din afacere 
astfel că şi însăşi procedura se pare bănuitoare*.

*Dacă şi după sobor Atanasie a rămas vinovat, 

atunci nu trebuia să se dea o aşa de ilegală ho

tărâre şi neconformă cu pravilele bisericeşti, ci 

trebuia ca episcopii acestei eparhii să aşeze pe 

cineva din aceiaşi biserică, din acelaş sanctuar,

din acelaş cler şi să nu se calce în vremea de
acum pravilele, cari ne sunt date dintru început
de Apostoli. Dacă sar â întâmplat aceasta cu 

cineva dintre voi, nu aţi fi strigat, nu v aţi fi 

folosit de pedepse pentru călcarea pravilelor? Ca 

înaintea lui Dumnezeu, iubiţilor, vorbim şi con

firmăm întru fiinţa adevărului: aceasta nu-i lucru
cuvios, nu-i legal, nu-i după pravilele bisericii*.

»Şi aceasta am socotit de trebuinţă să vi le 

semnalez: Atanasie a confirmat, că Macarie nu 

a fost în Tir sub escortă militară, iar învinui

torul a plecat singur cu cei cari s*au îndreptat 

spre Mareot; presviterilor, cari au dorit să fie la 

cercetarea afacerii nu li s’a îngăduit să vină, şi 

astfel cercetarea despre potir şi trapeză s’a făcut 

în prezenţa eparhului şi a celor ce-l însoţi au ̂ în 

faţa păgânilor şi iudeilor. La început nu am 

crezut aceasta, dar când am citit protocoalele ju 

diciare, m am mirat de aceasta, cum trebuie să 

vă miraţi şi voi, iubiţilor. Nu se îngăduie preo

ţilor să fie de faţă şi celor ce slujesc sfintele 

Taine, iar judecătorul lumesc în faţa catehu- 

menilor şi ceia ce este şi mai rău în prezenţa 

păgânilor şi iudeilor, cunoscuţi prin tera lor faţă
%

de creştinism, se face cercetare despre Sângele lui

Hristos şi despre Trupul lu i! Dacă în adevăr 
s ar fi săvârşit vreun delict, atunci trebuia după
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^<? sâ se facă cercetarea clericilor în biserică, 

«  »m «s faţa păgânilor, cari batjocoresc învă

ţătura noastră şi nu ştiu adevărul. Cât de mare
şi important este acest păcat, şi voi vedeţi, cum 
sunt eu încredinţat, şi fiecare vede aceasta“.

Mai departe se spune cum judecătorii pă
timaşi, vrăjmaşi ai lui A tanasie, l-au judecat în
trebuinţând împotriva lui sila, arestări, chemând 
întru ajutor chiar şi straja militară, papa Iulius 
termină învinuirile sale cu următoarele cuvinte: 
judecăţile bisericeşti nu se mai fac după Evan

ghelie, iubiţilor, ci se întrebuinţează închisori 
şi moartea. Dacă în adevăr ar fi şi fost vreo 
vină, atunci judecata trebuia să se facă după 
pravila bisericească, ci nu astfel; trebuia să ni 
se scrie tuturor, pentru ca cu ioţii să pronunţăm 
o hotărâre dreaptă. Căci suferind episcopii, su- 
feriau nu puţine biserici. Pentru ce nu ni s’a 
scris şi nouă în deosebi despre biserica ale
xandrină? Sau nu ştiţi că era acest obiceiu: 
înainte ni se scria nouă şi aici se hotăra cine 
este drept. Astfel, dacă cădea vreo bănuială 
asupra episcopului de acolo, trebuia să se scrie 
bisericii de aici. Iar acum nu ni s’a comunicat 
informaţii, precise, ci ei au cercetat afacerea, 
cum au voit, şi la urmă se cere, ca necercetând 
chestiunea, să dăm unul şi acelaş vot Nu a- 
cestea sunt hotărârile lui Pavel; nu aşa ni s’a 
transmis de către sfinţii părinţi; acesta-i un 
alt mod de lucru, acesta-i un nou plana.

Astfel gândeşte episcopul roman din secolul 

al IV-lea. Nu se vede oare de aici, că hotărârile 

Apostolilor, în decurs de trei secole au acţionat 

în biserică, erau aşa de bine intrate în conştiinţa 

credincioşilor şi aşa de puternic şi-au înfipt ră

dăcinile în sufletele conducătorilor şi membrilor 

bisericii creştine întocmai cum se înrădăcinează

în conştiinţa oamenilor numai obiceiul viu, care 
se aplică la viaţă?

Astfel să concentrăm acum într’un tot toate
I

trăsăturile separate pe cari le-am observat în 

hotărârile apostolice despre judecata bisericească, 

şi vom avea principiile generale de conducere 

cu cari după aceia ne vom apuca de cercetarea 

acelor date şi fapte pe cari anticitatea ni le în

făţişează în spaţiul celor patru veacuri după Naş
terea lui Hristos.

t

Principiile generale pe cari se întemeiază dreptul 

bisericii de a aduce la judecata ei publică pe 

cei «e aparţin societăţii ei sunt următoarele:
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a) Biserica este o societate de oameni, can 

au crezut în Hristos, care societate îşi are re- 

gultle sale, prin cari., se stabilesc întreitele re- 

laţiuni ale fiecărui membru al ei:

1. Către Dumnezeu: aici se cere de la fiecare 

curăţia credinţei, adică convingerea lăuntrică re

ligioasă în adevărurile religiei creştine şi a cin

stirii dinafarice a chipului lui Dumnezeu. De aici 

izvorăşte sfera delictelor şi crimelor împotriva 

credinţei, ca uneie cari aparţin, după dreptul firesc,

judecăţii bisericeşti.

2. Către aproapele, aici se deosebesc legă

turile membrului bisericii: către ierarhia sta

bilită, sau către reprezentanţii şi purtătorii au

torităţii bisericeşti — către cler, către credincioşi 

şi cei ce se află în afară din biserică, adică 

către păgâni, iudei, eretici şi cei excluşi de la 

comunitate prin judecata bisericii. De aici iese 

o a doua sferă de crime, supuse judecăţii bise

riceşti, — crimele şl delictele contra disciplinei

bisericeşti, sau în înţelesul strâns al cuvântului

crimele bisericeşti.

3. Către sine însuşi. In biserica lui Hristos se 

dă o deplină libertate vieţii personale individuale, 

dar pe lângă aceasta fiecărui i se fixează un 

scop determinat, care scop este unul şi acelaş 

cu al celorlalţi membri, şi după cum activitatea 

personală şi modul de vieţuire al lui corespunde 

acestui scop şi întru cât exprimă sau nu sâr- 

guinţa lui spre atingerea acestui scop se deter

mină de vrednicia morală a personalităţii şi 

faptelor lui. Acest scop este mântuirea veşnică, 

adică stâruirea către unirea cu Hristos şi sus

ţinerea acestei legături şi corespunzător cu aceasta

stăruinţa de a se îmbrăca în omul cel nou, creat 
după chipul lui Dumnezeu.

Intru cât această stăruire firească în om este 

susţinută şi primeşte mijloacele pentru realizarea 

sa numai în biserică şi numai de la ea singură, 

şi întru cât aceste mijloace sunt unele şi aceleaşi 

. pentru toţi membrii ei, atunci pe lângă liber

tatea deplină a vieţii personale şi a activităţii, 

fiecare trebuie să îndeplinească prescripţiunile 

generale, pentru neobservarea cărora este supus 

. judecăţii bisericii. Acestea sunt crimele contra

moralei sau legei morale arătată în Sfânta Scrip
tură.

De aici se vede, că judecata bisericească are 

dreptul să-şi rostească sentinţa sa pentru fiecare 

delict, pentru fiecare acţiune a omului. Dacă pri-
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meşte omul o dreaptă răsplată din partea ju pe acestea ca să meargă să caute pe cea ră-

decăţii omeneşti (civile) pentru acea acţiune pe tăcită. De aici, în primul loc pedeapsa biseri-

care şi judecata bisericească o socoteşte crimă, ceaşcă pune ca scop — să acţioneze binefăcător

sau nu — pentru judecata bisericească nu are asupra însuşi păcătosului pentru a se corecta,

nici o însemnătate. Sentinţa bisericii se pro- Căci, de fapt, la urma urmei, pedeapsa biseri-

nunţă de ea cu totul independent de dreptatea ceaşcă este o vindecare morală a unui suflet

civilă, pe baza legii ei dumnezeeşti: pe vino- bolnav. Pe planul al doilea stă împăcarea cri

vatul înaintea acestei legi ea îl şi pedepseşte. minalului cu societatea, distrugerea scandalului

Acesta din urmă nu poate îndepărta judecata ei pe care l-a făcut. Scopul de a preveni crima se

prin nicio mijlocire pământească sau intervenire. retrage pe planul cel din urmă, căci adeseaori

Ce este de fapt crima bisericească ? Ea este un pedeapsa are ca sfârşit, anatema, căci din punct

păcat vădit, iar păcatul, după cuvântul Apos

tolului, este călcarea legii dumnezeeşti: acum este
de vedere moral aceasta este o adevărată moarte, 

sau exilul veşnic. Numai faţă de persoanele du-

clar şi firesc lucru în aceiaş timp ca domeniul hovniceşti pedeapsa bisericească stă pe aceiaşi

compentenţei bisericeşti să fie cât se poate de 
întins.

Ce este oare pedeapsa bisericească şi ce sco-

paralelâ cu cea civilă şi acest lucru este foarte 

firesc. Căci mântuirea personală a unei feţe du

hovniceşti se atinge numai prin slujirea de bună 

voie prin devotare binelui * şi mântuirii turmei 

încredinţate lui. Faţa duhovnicească slujeşte bi

nelui societăţii, iar nu din potrivă. Pentru a- 

ceasta pedeapsa bisericească pentru clerici şi 

constă numai în lipsirea drepturilor lor asupra 

corectării însărcinărilor slujbei şi în acest chip 

fereşte de repetirea crimei împotriva funcţiunei

pe un timp determinat sau pentru totdeauna 
(căci odată ce un cleric este excomunicat nu se 
mai poate restabili).

b) Privitor la procedură, ca regulă de bază 

conştiinţa societăţii, care nu trebuie şi nu poate avem, înainte de toate, faptul că judecătorul este

să rămână nepăsătoare faţă de călcarea fără pe- în aceiaş timp şi persoana învestită cu autoritate

deapsă a legilor, cari condiţionează buna stare asupra vinovatului, iar în celelalte privinţe este

puri urmăreşte ea ?

In sensul obişnuit civil pedeapsa este lipsirea 

omului (temporal sau pentru totdeauna) de toate 

sau numai de o parte din anumite drepturi, de 

cari el până atunci s’a folosit, fiind membru al 

statului, societăţif şi castei. Scopul pedepsei este 

întreit: primul —• de a preveni pentru viitor re

petirea unor asemenea abuzuri din partea unei 

persoane şi de a scăpa pe membrii societăţii 

de o nouă neplăcere; al doilea — de a mulţumi 

adevărul legal (de a răzbuna) sau de a mulţumi

a ei. Pedeapsa criminalului, ca o răsplată nece

sară pentru călcarea legii, ridică din nou pe
conducătorul lui. Autoritatea judecătorească nu 

este vreo împuternicire oarecare cu totul deo-

acesta din urmă în părerea societăţii; sfinţenia sebită, iar judecătorul un organ aparte, o insti-

legii călcată de criminal apare din nou inatin- 

gibilă; societatea se împacă cu criminalul, care 

sufere pedeapsa şi-şi restabileşte relaţiunile sale 

normale cu ea. In fine, al treilea scop este de

tuţie deosebită de conducător: aceasta este o 

expresiune negativă în esenţa sa a autorităţii 

dumnezeeşti. Apostolul primeşte în sânul bise

ricii noi membri, varsă asupra lor darurile dum-

a acţiona asupra voinţei celui vinovat prin căinţa nezeeşti ale Sfântului Duh, sfinţeşte pe episcop,

ce o arată. Pedeapsa bisericească coprinde în hirotoneşte pe diacon după puterea dată de Iisus

sine toate însuşirile arătate şi are în vedere a- Hristos: şi aceiaş Apostol judecă, izgoneşte din

celeaşi scopuri, dar însemnătatea ei pentru mirean 

este cu totul alta. Cum am observat mai sus, 

personalitatea, individualitatea fiecărui membru 

în biserica lui Hristos se foloseşte de o deplină 

libertate, nu personalitatea pentru societatetră-

eşte aici; din potrivă, biserica apare ca un mijloc
â

pentru mântuirea personalităţii. Nouăzeci şi nouă 

de oi, cari se bucură de o bogată paştere şi

ascultătoare de păstorul cel dumnezeesc. El lasă

biserică, predă morţii şi satanei — pentru dis

trugerea cărnei — şi face toate acestea după pu-
«*

terea dată de Iisus Hristos. Autoritatea sa în 

amândouă formele, Apostolul o dă episcopului. 

Acesta din urmă este locoţiitorul Apostolului 

el îi singurul conducător şi judecător în hotarele

încredinţatei lui turme. El o paşte — o hrăneşte 

cu învăţătură şi taine. Hirotoneşte pe cei vrednici 

In trepte înalte bisericeşti, recompensează în
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deosebi pe cei plini de râvnă faţă de ceilalţi

cu cinste: tot el mustră cu toată autoritatea pe 

cei ce greşesc înaintea întregii biserici, mustră 

fără milă, dând despre aceasta searnă numai în 

faţa soborului de episcopi, egali cu el. Judecata 

episcopului eparhiei respective este prima in

stanţă permanentă, care există, un alt organ 

judiciar într’una şi aceiaşi eparhie nu există. 

Toţi membrii, cari îi aparţin îi sunt supuşi numai 

lui exclusiv sub toate raporturile. Altă judecată, 

pentru fiecare, care este supus episcopului nu 

este egală, ci o judecată superioară; acesta-i 

soborul episcopilor unei eparhii, unui ţinut sub 

preşidenţia mitropolitului sau a primului episcop. 

Aici relaţiunea judecătorilor faţă de cei scuzaţi 

este la fel ca relaţiunea şefilor taţă de subalterni. 

Acelaş sobor de episcopi hirotoneşte pe fiecare 

episcop de ţinut pentru o anumită biserică, tot 

soborul o ia de la un episcop şi o dâ altuia, so

borul verifică faptele episcopului cu ocazia plân

gerilor împotriva lui şi cercetează cazul cu aju

torul celorlalţi subalteni.

O formă sau alta a judecăţii bisericeşti — e- 

parhială şi soborală — au fiecare în hotarele e- 

parhiei lui, toate mijloacele de pedepsire corec- 

ţională.

Prin aceste două însuşiri, judecata bisericească 

se deosebeşte esenţial de judecata prin mijlocitori, 

unde judecătorii sunt persoane, cari trebuie să 

fie numai de cât persoane de conducere, de ad

ministraţie, ei pot fi cu totul egali şi chiar şi mai 

inferiori de cât vinovatul, şi unde ca ultim re

zultat al activităţii lor judecătoreşti este numai 

împăcarea celor împricinaţi; dacă împăcarea nu a 

avut loc, atunci nici judecătorii, nici cei ce se 

judecă nu au dreptul să acţioneze unul asupra 

celuilalt, ci rămân în aceleaşi raporturi în cari 

se găsiau şi mai înainte de judecată.

c) Forma şi mijlocul de procedură, deasemenea, 

corespund caracterului arătat mai sus de autoritate 

bisericească — judecătorească pedepsitoare.

Dacă scopul esenţial al pedepsei bisericeşti 
este acţiunea asupra voinţei personale a crimi
nalului, atunci şi procesul împotriva lui se în
cepe în chip obligatoriu de la simpla sfâtuire 
părintească a judecătorului. Când întreita sfă- 
tuire nu influenţează, acest conducător se trans
formă în judecător aspru, formal şi fără: patimă. 
Dar poate să acţioneze în chip binefăcător asupra 
vinovatului fastul sărbătoresc al judecăţii, pre
zenţa prietenilor, cunoscuţilor şi confraţilor prin

credinţă. Poate neplecata până atunci voinţă a 
criminalului să se înspăimânte şi să se plece 
acum în faţa copiilor iubirii şi păcii ? Poate oare 
conştiinţa, care dormită până acum, să se tre
zească, şi gândul că mustrarea pentru răul să
vârşit şi mustrarea lui, încăpăţânatului, să deo
sebească pentru totdeauna din această ceată de 
cunoscuţi cu cari el a avut până acum multe 
legături comune, şi să-l facă să se pogoare în 
conştiinţa sa singurită, îl va scutura, şi-l va sili 
să verse lacrimi de pocăinţă ? O asemenea acţiune 
asupra celui vinovat a acestei situaţii solemne 
şi înaintea ochilor tuturor poate să-l îndrepteze. 
Şi iată înaintea adunării generale a credincioşilor 
se aduce vinovatul şi acuzatorul lui. Dar acum, 
asupra judecătorului stau următoarele îndatoriri: 
să aducă toate garanţiile pentru justificarea acu
zatului, asupra căruia mediul solemn al judecăţii 
nu acţionează după cum se doreşte, poate, pentru 
câ el este nevinovat şi este învinuit pe nedrept. 
Şi iată, înainte ca acuzatorul şi martorii să în
ceapă să-i desvâluiască faptele întunecate, ei sunt 
datori înainte de toate sâ mărturisească înaintea 
întregii societăţi adunate, că ei sunt oameni 
conştiincioşi, oameni vrednici de credinţă, şi că 
ei sunt de aceiaşi credinţă cu cei ce se judecă. 
Când toate acestea s’au făcut, atunci se dă de
plină libertate cercetării şi judecării. Judecătorul 
convingându-se de săvârşirea crimei, pronunţă 
sentinţa; vinovatul execută imediat sentinţa dic
tată, chiar dacă este sau nu de acord cu pă
rerea judecătorului. Oricine aude această sen
tinţă trebuie să aştepte soarta celui osândit la 
care a fost martor nu de mult.

După aceste lămuriri nu ne este greu a scoate 
următoarele concluziuni privitoare la principiile 
de bază ale procedurii judecăţii bisericeşti.

Forma stăpânitoare este cea învinuitoare; mij- 
locul de săvârşire este cel oral, discutativ, pablic. 
Recunoaşterea celui învinuit, declaraţiunile mar
torilor (nu mai puţin de doi), temeiurile pentru 
pronunţarea sentinţei. Se hotărăşte şi se rosteşte 
sentinţa imediat după terminarea cercetării de 
însuşi judecătorul şi se ascultă de ceilalţi prezenţi 
la judecată pentru imediata executare a ei. Cu 
toate. acestea, învinuitul nemulţumit de hotărârea 
dată, nu pierde dreptul de a da plângere la so
borul episcopal, care se adună anual. In pra
vilele apostolice se vorbeşte destul de limpede 
despre două instanţe judecătoreşti. Acesta este 
tipul general de judecată apostolică.

Conduşi de principiile generale, indicate de
noi ale judecăţii bisericeşti noi vom opri din 
când in când atenţiunea noastră asupra acelor 
date privitoare la judecata primilor creştini, pe 
cari ni le va prezenta istoria bisericii şi istoria 
dreptului ei canonic.

ŞT. BERECHET



BISERICA ORTODOXA ROMÂNÂ

CULTURA EPISCOPULUI VASILE MOGA
Contfibuţiuni nouă —

de Prof. I. Mateiu.

I.

Toţi scriitorii noştri de seamă, cari s’au ocu

pat de păstorirea Episcopului Vasile Moga, n’au 

avut decât aprecieri defavorabile pentru acest 

păstor al Bisericii ortodoxe din Ardeal.

Astfel regretatul arhiereu Ilarion Puşcariu pre

tindea, câ «timpul de 35 de ani al păstorirei 

episcopului Vasile Moga însemnează timpul de 

decadenţă bisericească, în care unirea a aflat cel 

mai favorabil teren de înaintare». Moga nu era 

decât «un preot simplu, care n’avea alte merite

decât că era necăsătorit.»1)
Alt regretat, profesorul Avram Sâdean, afirma

că «deşi învăţase câteva clase gimnaziale, teo

logia o învăţă privat, ascultase un an de filosofie 

la Academia din Cluj, totuş era străin de tre

buinţele şi problemele vieţii sufleteşti. Se nu

mără şi el între aceia, cari nu puteau suferi lumina 

şi aşteptau o viaţă religioasă, mântuirea unui

neam dela administraţia bisericească»2).
Iar academicianul nostru păr. profesor I. Lupaş

—urmând pe Sădean— susţine că «era om cu

puţină învăţătură din cărţi, doar nici nu avuse

prilej să înveţe teologia în mod sistematic, iar

din filosofie abia apucase a gusta ceva timp de

un an de zile cât a stat în Cluj»3)

In urma acestor sentinţe, s’a acreditat în sânul

bisericii ortodoxe convingerea sigură, că Vasile

Moga — dîn lipsa culturii— ar fi fost unul din

cei mai slabi episcopi ai noştri.
Se pare, că aspra judecată pronunţată asupra

Episcopului Moga îşi găseşte explicaţia psiholo

gică în atitudinea istorică a biografilor săi, cari 

însufleţiţi de cele 2 epoce — una de reviriment 

naţional dela sfârşitul veacului al XVIH-lea şi 

celelaltă de desrobire bisericească prin Mitro

*) Mitropolia Românilor ortodoxi din Ungaria şi Transilvania- 
Sibiiu 1900 p, 21 nota. Părere împrumutată dela patriarhul sârb 
Mai acid (reprodusă tot în Mitropolia p. 46.)

*) Date nouă desfţre Gheorghe Lazăr. Arad 1914 p. 31.
*) Episcopul Vasile Moga şi profesorul Gheorghe Lazăr. An Acad. 

Rom. Mem. secţiei istorice Bucureşti 1915 p. 7 vezi în pag. 6 
şi 8 Idem Pentru ce a trebuit să plece Gheorghe Lazăr din Ar
deal. Arad 1915 p. 2. Dealtfel păr. Lupaş a revenit în urmă asu
pra acestor păreri având, cuvinte mai blânde despre Vasile Moga 
(cf. Istoria Bisericească a Românilor Ardeleni. Sibiiu 19i8 p. 
158). Aprecierea d-lui N. Iorga t conciliantă (V. Ist Bisericii 
voi. II p. 237.)

politul Andrei Şaguna— aveau împresia, câ între 

ele perioda lui Vasile Moga, prezintă în adevăr 

un caracter de sterilitate şi amorţire, izbitoare 

pentru ori care cercetător atent al desvoltării 

Bisericii româneşti.

Să vedem, dacă această opinie generală să în

temeiază de fapt pe lipsa de pregătire a lui

Vasile Moga.
II.

Politica religioasă a Habsburgilor din veac. al 

XVIII-lea, inaugurată prin actui Unirii, a pus Bi

serica ortodoxă în afară de lege. Nici drepturi, 

nici libertăţi nu erau recunoscute pentru un 

popor a cărui credinţă fusese numai tolerată.

Abia la 1791 se admite şi pe seama Bisericii 

străvechi, exerciţiul liber al cultului. încolo nu 

s’a schimbat nimic din suferinţa veacurilor tre

cute: aceeaş iobăgie, aceleaşi dijme, acelaş dis

preţ faţă de Românii «schimatici>, copleşiţi de 

cea mai tristă orbire culturală.

Numai umanitarismul lui Iosif II-lea i-a îmbră

ţişat şi pe ei, deschizându-le cu sgârcenie porţile 

şcolilor străine, unde dealtfel nici nu prea pu- 

teau intra din lipsa mijloacelor materiale.

In astfel de condiţii, Biserica ortodoxă de pe 

atunci, lăsată fără vr’un ajutor din partea sta

tului, nu-şi putea pregăti în şcolile străine oameni 

pentru nevoile sale. Pe când uniţilor — cari aveau 

bunele şcoli din Blaj— li se dase putinţa să 

urmeze şi drumul de lumină al institutelor de cul

tură superioară din Viena şi Roma, ortodocşii 

lipsiţi cu totul de aşezăminte culturale erau feri

ciţi, dacă se putea ivi printre ei câte-un dori

tor de carte, susţinut cu mari greutăţi materi

ale, care să aibă norocul de-a străbate măcar 

în şcolile străine din Cluj.

Un astfel de exemplar rar a fost şi Vasile 

Moga. Născut la 1774 în Sebeşul săsesc,’) tatăl 

său Ioan, care era preot acolo, potrivit cu ve

chea noastră tradiţie de recrutare a preoţilor, se 

va fi gândit să-şi crească din fiul său un urmaş 

şi poate mai mult decât atâta.

*) Lup*?, Ist. Bis. a Românilor ardeleni p. 153.
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De sigur, că Moga a trebuit să înceapă cursul 

primar în aşa numită şcoală trivială, apoi va fi 

trecut probabil şi în şcoală normală din Alba 

Iulia învecinată').

Se pare câ hărnicia elevului determină pe

preotul Ioan să-şi trimită copilul la şcolile din 
C-Ijj.

Pănâ acum, se ştia foarte puţin despre stu

diile urmate de Vasile Moga în Cluj, Biografii

cum am văzut— aminUsc în treacăt, că el 

ar fi stat sbia 1 an de zile în cursuL filosofic de
acolo.

Astăzi, în urma unor cercetări nouă, suntem 

în măsură să rectificăm această informaţie sumară 

şi să arătăm că Vasile Moga a învăţat ani de 

zile în capitala Ardealului.

Pe atunci, învăţământul public urma organi

zaţia depusă de Maria Terezia în faimoasa re

formă numită Ratio educationis. învăţământul pri-
$

mar era distribuit în şcoale triviale, obligatorii 

la sate şi orăşele cu 1 şi 2 învăţători, în şcoale 

capitale dela oraşe cu 3 clase şi 3 învăţători şi 

în şcoale normale, câte una în fiecare provincie 

cu 1 director şi 4—5 învăţătoris). Limitele obli

gativităţii în şcoala primară nu erau fixate. In

Ratio se spune, r\ numărul anilor de şcoală nu

pot fi stabiliţi, ci elevul atinge limita studiilor 

atunci când le a terminat, iar acest timp putea 

să fie de 4, 6 sau 8 ani3).

Deasupra şcolii primare sta gimnaziul alcă

tuit din cele 3 părţi ale triviumuhd medieval: 

gramatica, retorica şi dialectica. Gramatica se 

preda în clasele de gramatică şi sintaxă, reto

rică în clasele humaniore, iar dialectica în cursul 
iilosofic.

Şcoala gramaticală are 3 ani cu 3 profesori, 

gimnaziul (cursul humaniorelor) cu 2 ani şi 2 

profesori (de poetică şi retorică), iar deasupra 

gimnaziului era cursul filosofic de 2 ani cu 4 

profesori, cercetat de cei ce doreau să fie teo

logi, jurişti, medici etc. şi se gândeau să între 
în Academii.

Clasele gimnaziului aveau următoarele numiri:

1. Classis elementaris. 2. Infima grammaticae 

classis. 3. Media grammaticae classis. 4 Suprema
*

grammaticae classis. 5 Poesis. 6 Rethorica.4)

*) Ibidem, Episcopul Vasile Moga şi prof. Gh Lazăr p. 2.
■ *) Dr, Ktss Aron, A magyar n^pislcolai tanitâs tortdnete, Bu- 
papest 1881 voi I, p. 2§ şi urm.
| •) Finaczy Erno A  m agyarorszâgi kOzoktatâs ttfrtenete Mâria 
(Terezia k o r â b a c .  Budapest. 1Î02. voi. JI p. 278.

*) Cf. Finaczy Emo o, c. voi. I p. 96 şi voi. Ii p. 187 şi 278.

Aceasta era organizaţia gimnaziului, a cărei 

cunoaştere ne este necesară, pentru aprecierea 

studiilor tăcute de Vasile Moga.

III.

Cercetând arhiva liceului piarist din Cluj, am 

aflat din registrele şcolare că Vasile Moga a 

urmat în această şcoală cel puţin 5 ani, dela 

1794— 1798. Din fericire, s’au păstrat şi notele

lui în studii pentru cei dintâi 3 ani.
£

Ele sunt o revelaţie pentru noi, deoare ce ni-1 

înfăţişează pe Moga plin de râvnă şi de hărnicie, 

cu purtări bune şi cu notă eminentă la toate

studiile.

Anii de şcoală fiind împărţiţi în câte 2 seme

stre, dintre cari cel dintăi începea la 1 Noem- 

brie, cu examene publice în Aprilie, iar al doi

lea mântuia tot cu examene publice la sfârşitul 

lui Septemvrie,1) îl găsim pe Vasile Moga în 1794

la liceul catolic regesc din Cluj, urmând suprema 

clasă gramaticală. Registrul ni-1 arată în vârstă 

de 19 ani,®) cu minte bună şi aplicare sârguin- 

cioasă, conduită bună şi notă eminentă în toate 

studiile. N’avea bursă şi era extern.

In 1795 trece în cursul humaniorelor obţinând 

în semestrul I. al anului de Poetică aceeaş notă 

eminentă la toate materiile. In anul 1796 face 

Retorica având in amândouă semestrele nota de 

clasa I, deci cu un grad mai scăzută ca în anii 

precedenţi. După cei 2 ani de humaniore, Moga 

intră în cursul filosofic pe care-1 termină în

1797 şi 1798. Regret că n’am putut găsi re

gistrele de clasificaţii ale acestor ani spre a 

vedea cu ce note a dat examenele. S’a păstrat 

numai un catalog al elevilor din anul al 2-lea 

al cursului filosofic pe 1798, cu indicarea ma

teriei la examenul trecut din Fizica generală 

(Tentamen ex Physica Generali). în  acest catalog

figurează şi Vasile Moga.

Astfel e sigur, câ Moga a studiat ’ la liceul 

catolic regal din Cluj cel puţin 5 ani de zile, 

terminând cu succes această şcoală. Deşi liceul 

avea suprapuse cursurile academice (de drept, 

filosofie, medicină, arhitectură, medicină vete- 

terinară, etc.) Moga n’a intrat în această insti

tuţie superioară, din simplul motiv că In aceiaş 

an 1798 îl vedem ducându*se la episcopia or

!) Idem, A  m agyarorszâgyi kSz^pisko'âk mutlja 6s je lene Buda- 
p tst .  1896 p. 62 ~ 3.

*) D e unde ar r im a  că Moga nu ?’a îr 177-*, ci în l1
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todoxă din Arad unde primeşte hirotonia de 
întâi lângă tatăl său,preot, spre a se aşeza 

apoi în 1805 capelan protopopesc al unchiului

său Zaharia Moga din Sebeşul săsesc ‘). Iată acum 
şi tabloul clasificaţiilor întocmit de mine după 
registrele aflate în arhiva liceului piarist din Cluj:

Calculus Syntaxistarum Claudiopolitanorum pro Primo Semestri Anni 1794.

!
Nomen, Cognomen

! Patria 
Coftus

Basilius Moga
Szâsz
Sebeş

Nai. Condit.

Val. Ignobil.

Aeias
Ingenium ei 
Applicatio

Mores
! t

Boni

Ciassis pro 
gressionis

In 1 -ae ex
omnibus
Eminens

An sif in fundalione?

Non fundalus

Calculus Supremae Gramaticae ciassis Studiosorunt Claudiopoli Afini 1794

Basilius Moga
Szâsz
Sebeş

Val. ign

ii

19 i
Bonum
Diiigens

Boni
In 1-ae ex 
omnibus 
Eminens

An Fundalione gaudel?

Non habel Fundationem

Calculus Poetarum Lycei Claudiopolitani pro Primo Semestri Anni 1795

Basilius Moga Szâsz
Sebeş

Val. îgn. 20

Talenfum
lngenii

Mediocre

Basilius Moga
Sabesio
Ejusdem

Vaîach lgn. 21 Bonum

Boni
Prim »e 

ciassis ex om
nibus mateviis

Beneîicium Fundalionis

Exfernus

Primo Semestri Anni 1796-ti
! î 
!j
j! Boni

II
1-ae Exfernus

Calculus Reikorum Claudiopolitanorum pro Secundo Semestri Anni 1796.

IV.

In lipsa registrelor şcolare n’am putut cons
tata, dacă Moga a făcut şi cele dintâi 3 clase 
tot în liceul din Cluj, sau le-a urmat în Alba 
Iulia.

Un fapt rămâne cert, că în urma acestor date 
nouă, părerea privitoare la pregătirea Episcopu
lui Moga trebuie să se schimbe. De sigur că 
pentru un scaun de Episcop, chiar în sânul unui 
popor tolerat cum era al nostru, terminarea liceu
lui nu este suficientă, mai ales când ne gândim 
că Moga n’avusese vreme să studieze nicăiri 
teologia, deoarece îndată după isprăvirea cursu
lui filosofic (prin Septemvrie 1798) els’aşihiro- rile raângâitoare ale aerului din preajma satului

bil de Români, cari urmau pe atunci la acelaş 
liceu. In mijlocul atâtor Unguri, fii de magnaţi, 
mândri şi dispreţuitori, pumnul de băieţi români, 
cu sumane şi opinci, se vor fi simţit la fiecare 
clipă strâmtarăţi şi umiliţi de atmosfera atât de 
grea din cetatea îngrădirii, şi ghemuiţi în vr’un 
colţ al clădirii cu lungi coridoare întunecoase

trânşi Dumineca la rugăciune 'în tinda bise
ricuţelor noastre smerite din Cluj, ei se vor fi 
încurajat reciproc întru jrâvna către cartea des- 
legătoare de suferinţă şi lacrimi.

In mijlocul lor, Moga va fi simţit adeseori adie-

tonit preot. Poate de i-a rămas o lună-două de 
zile pentru câteva cunoştinţi sumare de Dog
matică şi Liturgică ortodocsă, câştigate la Sibiu, 
ori pe cale privată în Sebeşul săsesc. Cât a stat 
însă în Cluj, el a desvoltat silinţe vrednice de 
laudă, spre a-şi câştiga — cu examene frumoase— 
cât mai multă învăţătură. In această năzuinţă, 
el va fi găsit un suport moral atât în consă
teanul său Nicolae Oniţiu, cu care a plecat deo
dată la Cluj învăţând amândoi carte latinească 
într’o emulaţie care le aducea note egale la sfâr
şitul fiecărui an1); cât şi în numărul considera-

său, cu gândul şi vorba românească ce străbă- 
teau tainice, ca un îndemn pentru aceşti tineri 
lipsiţi de ocrotirea imediată a părinţilor îngrijoraţi.

]) Se pare că Nicolae Onifiu care era cu 3 ani mai tânăr ca Moga 
n'a terminat decât clasele humaniare, cu aceleaşi note bune, de
oarece nu-1 mai întâlnim în lista filosofilor de anul Il-lea unde l’am 
găsit pe Vasilie Moga El este unchiul regretatului Virgil Oniţiu.

«Iată câţiva dintre colegii români ai lui Moga din anul 1798: 
Andrei Demeter din Feleac, Andrei Drajota din S ilviul supe-

*) Lnpaş Ist. Bis, p. 153, ibidem Episcopul V. Moga şi Pro
fesorul Gh Lazăr p. 2 cf. E. Gagyi, Regulatio Diocesis Transil- 
vaniae Disunitae Anno 1805 (în „Transilvania* pe 1911, pag. 285).

rior, Vasile Moldovean din Cristur (Dobâca), Gavriil Perşan din 
Jud. Dobâca, Ioan Tarţa din Barabanţ (Jud. Albei) Ioan Lemen>*i 
din Desmir (Episcopul de mai târziu), Ioan Rusu din Zlatna. 
Nestor Câmpean din Sân Paul (Jud. Cojocnei), Ioan Filep din 
Iernut, Nicolae Oniţiu din Sebeşul săsesc, Paul Hamonţai din 
Copand*) Simeon Benai din Someşfalăul Clujului, Simeon Pico- 
vici din Ceanul de câmpie, Toma Galle din Sâncraiu (Jud 

Hunedvara»**).
•) Acest Ramonţai, ajuns mai târziu funcţionar la cancelaria 

aulică traşii din Viena, este acela, care în Martie 1811, cenru- 
rase favorabil cărjile în manuscris traduse de G. Lazăr •cf. A. 
Sădean, o. c. p. 24V

••) Ar fi de dorit să-şi ia cineva sarcina de-a extrage din ar
hiva licruhiî piarist, nurael* tuturor Românilor cari au itudiat aci.
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Nu putem şti, dacă Moga a renunţat la con

tinuarea cursurilor academice din canza marilor 

cheltuieli de intreţinere la şcolile din Cluj, sau 

tatăl şi unchiul său, ispitiţi de vacanţa scaunu

lui episcopesc şi animaţi de tradiţia rlădicească 

ce trăia în jurul Sebeşului din vremea lui Pavel 

şi Mihai Tordaşi, se vor fi gândit să 1 aducă 

acasă pe tânărul Vasile, trimiţându-1 degrabă la 

Arad pentru hirotonie. O indicaţie în acest sens 

poate fi împrejurarea, că Moga a primit hiroto

nia de preot fără a se căsători. Cum alegerea 

de Episcop s’a mai amânat încă cu 12 ani, va 

fi folosit timpul pentru pregătirea terenului, câu- 

tându-i la început un post la consistorul din 

Sibiia1), de unde saltul nu mai era aşa dificil în 

scaunul vlâdicesc. Cu toată recomandaţia con- 

sistorului, guvernul nu l’a numit pe Moga şi ast

fel, în frigurile alergărilor celor «12 peţitori», fami

lia Moga ştiuse lucra în taină cu atâta dibăcie, 

încât preotul Vasile găsi cei mai călduroşi spri

jinitori în Episcopul Bobb şi guvernatorul Banffy*).

Astfel, prin alegerea din Turda din 19 Sep

temvrie 1810, deşi nu obţinuse cel mai mare 

număr de voturi, totuş cu ajutorul guvernului 

ardelean, isbuti să fie numit prin rezoluţia îm

părătească din 19 Decemvrie 18103).

După sfinţirea sa de arhiereu la Carloviţ în 

ziua de 24 Aprilie 1811, Clujul, unde făcuse 5 

ani de carte, avea să-l vadă pe elevul de odi

nioară instalându-se cu toată pompa în ziua de

29 Iunie 18114).

V.

Este oare întemeiată părerea, care susţine că 

Vasile Moga ar fi fost un Episcop slab din lipsa

ştiinţii de carte?

Eu cred, că nu. Mai întăi, pentru că s’a vă

zut cum Moga a terminat cu rezultate eminente 

liceul catolic din Cluj, unde se învaţa carte se

rioasă. Câ pentru vremile de atunci, Moga şi-a 

câştigat o cultură destul de mulţămitoare, ne-o 

dovedesc între altele şi cele 2 cuvântări rostite 

de el cu prilejul instălării sale, cari, privite mai

‘) Lufaş Ep Vasile Moga fi Prof. Gh. Lazăr p. 24—6.
*) idem ibidem p. i şi 27. Pare deci mai sigură ipoteza, că 

gândul Episcopiei l'a dus pe Moga la părăsirea cursurilor acade- 
mice, pe cari fără îndoială le ar fi terminat cu aceleaş rezultate 
eminente ca şi clasele de liceu.

•) Şaguna. Ist Bis. ort. Sibiiu 1860 voi. II p. 195 şi Sidum
o. c p. 27.

4) Şapuu'i o. c. p. 196 P. Maicr, Istoria Bisericii o. 132 L,ttpas 
o C. p .» .

deaproape, trădează calităţi apreciabile3). Tot 

aceeaş părere se desface şi din stăruinţa lui pentru 

înfiinţarea Seminarului teologic, stăruinţă ce n-e 

putut fi încununată de isbândă decât în parte, 

şi târziu în 1839 prin cumpărarea unei case în 

str. Cisnădiei, în care s’a aşezat şi reşedinţa epis- 

copească. In circulara sa dată preoţimii pentru 

colecte pe seama noului Seminar, Moga spune 

şi următoarele cuvinte, cari descoperă o credinţă: 

«Pentru aceea bine să ne uităm, câte înalte şcoale 

frumoase sunt ridicate la alte neamuri mai în 

toate oraşele, dar la noi că suntem o ţară de 

oameni, să nu fim în stare a ridica o şcoală de 

frunte în toată ţara noastră*? Pe cei ce vor 

dărui pentru Seminar, Moga îi socoteşte Titori 

mai mari decât pe Titorii Bisericii’).

Dealtfel avem corespondenţa lui cu Petru Maior 

din care rezultă cât se poate de limpede, că 

Moga preţuia în de ajuns ştiinţa. El îndemna 

preoţimea să cumpere cărţi date de Maior şi 

în privinţa aceasta a mers atât de departe, în

cât în cazuri de sărăcie dovedită silea obştea să 

strângă bani pentru plătirea cărţilor. Chiar îm

potriva acuzelor ce i s’au tăcut pentru acest 

fapt la Guvern, dânsul a perzistat în această 

atitudine, fiind gata să cumpere însuşi tot stocul 

de cărţi trimis de Maior, declarând că dă «cu 

ochii închişi 2200 FI. pe predici şi didachii, 

chiar dacă ar fî nevoit să le poarte cu sine din 

sălaş în sălaş, cum le-a purtat deja în trei sălaşe1).

Nu-i mirare deci, să vedem pe învăţatul P  

Maior având cuvinte de laudă pentru acţiunea 

lui Moga, despre care spune, că fiind Român 

din Ardeal «bine ştie şi simte greutăţile Neuniţi

lor ca cel ce şi el au înotat într’însele. De aceea*

& şi are fierbinte râvnă să-i ajute», călătorind cu - 

mari cheltuieli la Viena, de unde s’a întors cu 

mângâiere şi nădejde. «Insă ce nu ar putea îm

plini dapă lungul dor al Clerului neunit, nu ne- 

hărniciei lui sau lenevirii se cade a se imputa,

deoarece atârnă dela tocmelele mai sus citite 
(cele 19 puncte) care întru aceea x̂.'Lvcrvk -. că ne
uniţii se socotesc în Ardeal numai suferiţi şi nu 
ai ţării /ii»*).

*) Publicate la Lupaş o. c. p. 30 33.
*) Cf. B. Roşea Monografia Seminarului Andreian Sibiia 1911 

p, 9 Intr’o pastorali din 1811, Moga spunea preoţilor: Nu e de 
ajuns dacă un preot botează, îngroapă şi cunună, ci datoria cea 
mai mare a preotului este, ca sâ ştie propovedui■ (Cf. Lupaş Ist. 
Bis. Rom. ard. p. 154). Cuvinte cari pentru vremea îui «rat 
foarte avansate!

*) Citat de Lupaş în Ist. Bis. p. 154 dtfpă. „Convorbiri literare5
*) P, Maiorf Ist. Bis. p, 141,
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Iatâ judecata dreaptă asupra lui Moga, rostită 

de un contemporan obiectiv şi luminat. Ştim bine 

de altfel, că cu toată robia celor 19 puncte, Epis

copul Vasile a avut îndrăzneala să înainteze curţii 

din Viena, Guvernului şi Dietei 3 Memorii im

portante la 1834, 1837 şi 1842, dintre cari cel 

dintăi şi ultimul în tovărăşie cu episcopul loan 

Bobb, stăruind cu multă bărbăţie pentru drep

turile bisericeşti şi politice ale poporului româ

nesc1).

Şi în sfârşit credem că, pe cât de bine ve

nită, pe atât de preţioasă este mărturia Mitro

politului Andrei Şaguna, care, având putinţa să 

cunoască mai bine decât oricine păstorirea an

tecesorului său nemijlocit, scrie astfel despre Moga: 

«El a fost un Arhiereu evlavios şi zelos; cu os

teneala lui s-au cumpărat casa din uliţa Cisnă- 

diei în urma făcutei colecte în Eparhie; el a 

ajutorat mai mulţi tineri şcolari, dintre cari unii, 

învăţând teologia la Viena, s’au făcut mădulari 

aleşi ai Clerului nostru ardelean; pe vremea lui 

s’au înfiinţat un curs de clerici de şase luni». 

Tot Şaguna spune tn acelaş loc, că Moga a 

lâsat Bisericii averea sa întreagă, compusă din 

o casă în strada Iernii şi 27,000 FI. capital, cu

menirea să se.dea burse viitorilor clerici, dori-
1

tori de-a să covârşi în ştiinţele mai înalte. Ase

menea a dispus să se angajeze cu 300 FI. un 

avocat, care sâ aibă chemarea de-a apăra drep

turile Clerului').

Dacă în toate timpurile şi până în zilele noas

tre, societatea are cuvinte de recunoştinţă pen

tru creatorii de fundaţii culturale, indiferent de 

cum i-a chemat sau au lucrat în viaţă, de sigur 

că aceeaş atitudine va trebui să o avtm şi faţă de 

Vasile Moga, nu numai pentru tesiamentul său 

vrednic de laudă, în care se desveleşte zbuciu

mul pentru cultura Bisericii păstorite de dânsul, 

dar şi pentru binele ce l’a putut face în lunga sa

carieră arhierească.

Dacă se predinde, că el a fost un om smerit 

şi lipsit de energie, să nu uităm, câ dela Epis-
P

copul unei Biserici tolerate şi ferecat în cele 19 

puncte rnşinoase, nu se puteau cere gesturile 

de îndrăsneală ale lui Inochentie Micu sau Gri- 

gorie Maior, cari pâstoriau o Biserică recunoscută 

şi susţinută de largul sprijin al Romei şi Vienii

împeriale.
Din toate acestea, se desface concluzia că 

pretextul inculturii, invocat ca argument convin

gător pentru depreciarea activităţii Episcopului 

Vasile Moga, trebuie să cadă din judecata vii

toare a istoricilor noştri.

G L A S U L  A D E V Ă R U L U I

i

A cunoaşte pe Dumnezeu, iatâ dorinţa cea 

mai adâncă a sufletului omenesc. Fiecare din 

noi îl caută în chip mai mult sau mai puţin 

conştient. In goana noastră după fericire, în se

tea de a dobândi pacea sufletească, în dorinţa 

arzătoare de a cunoaşte adevărul, noi, fără să 

ne dăm seama, căutăm pe Dumnezeu.

El este fericirea şi pacea noastră, El este a-

devărul.
Omul a perdut din ochi pe Dumnezeu şi a 

ajuns un rătăcitor în lume. El a perdut lu

mina călăuzitoare. Marea barieră între Dumne

zeu şi om e faptul că omul a păcătuit. Păcatul 

e ca praful în ochi ; el împiedică vederea. Mae- 

terlinck ne înfăţişează omenirea sub trăsăturile

') Cf. Lupaţ, Ist Bis. p. 156. Vezi şi Foaia pentru minte pe 

1840 nr. 44 şi 45, unde Bariţiu dă ia traducere românească me-
^ ori al dH 1^87,

A

unei cete de orbi, rătăciţi în mijlocul pădurii 

şi sforţându-se să găsească drumul după micile 

zgomote ce le auzeaa. Hristos a venit pe lume 

pentru a ne călăuzi şi a ne îndrepta spre drumul 

adevărului şi a luminii. Deci primul lucru ce-1 

avea El de făcut era de a ni-1 face cunoscut pe 

Dumnezeu. E o mare deosebire între creştinism 

şi celelalte religiuni, prin faptul că celelalte 

religiuni ne spun că Dumnezeu e necunoscut.

Hristos nu întrebuinţa cuvinte abstracte, pen

tru a ne explica Dumnezeirea, ca: prima cauză, 

providenţa, etc. El, vorbind de Dumnezeu, zi

cea : «Tatăl vostru» şi în loc de umanitate, zi-
*

cea: «fraţii voştri». Oamenilor nu le trebuiau 

precepte, etică, morală. Ceeace le trebuia era 

descoperirea lui Dumnezeu, traiul bazat pe c- 

nirea cu dânsul. Adevărul religios nu se capâtâ

*) Şaguna, Ist, Big. Ort. voi. îî. p. 197.
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prin puterea inteligenţei, nici prin demonstraţie. 

Pentru a ni-1 tace cunoscut pe Dumnezeu, Hris

tos nu se bazează pe teorie, ci pe experienţă. 

Atunci adevărul ne apare ca ceva evident, in

dependent de argumente. Oamenilor le trebuia 

o altă concepţie de Dumnezeu, de viaţă socială 

sau naţională, o viaţă bazată pe principii nouă, 

formată din linii nouă cu alt centru. Totul tre

buia cercetat din nou. Ei nu ne-a pus înainte 

nici un sistem, ci mai degrabă ne îndeamnă 

să-l cunoaştem pe Dumnezeu prin intimitate, 

prin împărtăşirea cu dânsul. Hristos n’are nici 

o definiţie precisă despre Dumnezeu, dar El îl 

reprezintă, îl interpretează. Viziunea ce o avem 

de Dumnezeu depinde de raportul nostru cu 

dânsul: dragostea şi curăţenia inimii ne pot da 

această facultate, mai mult de cât puterea in

teligenţei.

A cunoaşte pe Dumnezeu, -iată toată pro

blema. A-1 vedea, a-1 recunoaşte ca Tatăl ade

vărat, iată ce ne cere Hristos. Numai prin ex

perienţă noi simţim pe Dumnezeu. Noi îl re

cunoaştem după puterea care o dă şi după 

pacea ce învăluie inima noastră când suntem în 

contact cu dânsul. Fosdick a zis: «Iisus a avut 

cea mai veselă concepţie despre Dumnezeu din 

câte au fost până acum». Această concepţie 

veselă, care a fost păstrată şi de urmaşii lui, 

contrastează mult cu celelalte religiuni. Creşti

nismul e religia bucuriei. El a devenit o religie 

universală, pentrucă răspunde tocmai cerinţe

lor omeneşti. El a găsit pe Dumnezeu şi-l 

consideră ca pe un prieten. El este sprijinul 

nostru şi ne ajută să facem ceeace altfel ne-ar 

fi imposibil. EI este puterea, speranţa, fericirea 

noastră. Oamenii nu veneau la Hristos numai 

pentru a fi vindecaţi de boale, ci pentru că 

aveau nevoe de infinitul ce-1 găseau în Ei. Noi 

toţi avem nevoie de infinit, căci, cum spune
Lamartine :

«Limitat în materia lui, infinit în aspiraţiile

«lui, omul e un Dumnezeu, care-şi aduce aminte 
*de cer».

Iisus Hristos spune că nimeni nu se încrede 

destul în Dumnezeu şi acesta e izvorul păca

telor şi a tragediei omeneşti. Aveţi credinţă în 

Dumnezeu, spune El în Marcu 11, 22. Iar mai 

departe : Toate câte cereţi, să credeţi că veţi lua 

şi va fi. vouă (Marcu, cap. 11, v. 29). O puţin 

credincioşilor spune El ucenicilor în Matei 8,

927

26. Ce mare valoare dădea El credinţei? Hris

tos se miră la ideia că oamenii au uitat pe 

Dumnezeu şi că nu-L văd. Aceasta e un misterp

pentru El şi ne aseamănă cu sămânţa înăbuşită 

de spini. Scopul lui Hristos e de a hotărî pe 

oameni să-şi întemeieze viaţa lor pe Dumnezeu. 

Atunci o pace nespusă va inunda inimele noastre 

după cum spune Dante: «Şi voinţa Lui e pa

cea noastră». O totală renunţare a fiinţei noastre 

în numele lui Dumnezeu, iertând duşmanilor noş

tri şi vorbind de bine pe acei ce ne hulesc, 

iată ce ne cere Hristos: «Iubiţi pe vrăjmaşii

voştri şi veţi fi fiii celui Preaînalt» (Luca, 6, 35).

Noi nu mai socotim pe Dumnezeu ca pe un 

factor în viaţa noastră ; noi îl excludem. Iisus 

ne-a zis că cel dintâi lucru e credinţa în Dum

nezeu. Să-I încredinţăm viaţa noastră fără frică 

şi fără îndoială. Fericitul Augustin a zis: Dum

nezeu na făcut lumea, pentru ca pe urmă să o 

părăsească. Cu toate aceste de câte ori nu gân

dim noi că Dumnezeu nu se ocupă de noi! El 

e pentru noi o fiinţă îndepărtată şi rugăciunea
%

noastră în loc să fie o grăi re dela faţă către 

faţă, e ca o convorbire telefonică, printr’un fir 

lung, ceeace face ca glasul lui Dumnezeu să 

nu mai ajungă până la noi.

Hristos ne încredinţează că Dumnezeu se o- 

cupâ de individ. < Şi firele de păr din capul 

vostru vă sunt numărate» (Matei 10, 30). < Care

e omul acela, dintre voi, dela care, de va cere 

fiul său pâne, au doară piatră îi va da lui ?
(Matei, 7, 9). *

Dumnezeu e pretutindeni, când ucenicii s’au 

înspăimântat de furtuna de pe mare, Hristos 

n’a înţeles spaima lor. A cui e marea şi a cui 

e vântul ? A cui fii sunteţi ? Nu vă puteţi în

credinţa Tatălui vostru, pentru controlarea vân

tului şi a mărei ? E greu să credem că Dum

nezeu se ocupă .de noi în mod individual. Ne 

iubeşte Dumnezeu cu adevărat ? Hristos ne 

zice că da, dar nouă ne e foarte greu să 

credem, afară numai când suntem în tovărăşia 

lui Iisus. El ne vorbeşte de bucuria care este 

în ceruri, când un păcătos s’a pocăit. Dumne

zeu se ocupă de individ într’o măsură mai mare 
de cât ne-o putem noi inchipui.

Ideia că Dumnezeu nu ne iubeşte e rezultatul 

educaţiunii. Mamele spun copiilor că Dumnezeu 

nu-i iubeşte de cât când sunt cuminţi. Evan

ghelia nu spune acelaş lucru. Hristos ştia că
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Iuda avea să-1 trădeze, că Petru avea să se le

pede de El, şi cu toate acestea El i a iubit 

până la sfârşit. Dragostea lui Hristos fu aceia 

care zdrobi inima lui Petru şi-l făcu sâ se în

toarcă pocăit. In Hristos noi vedem pe Dum

nezeu, coborându-se ca om între noi. Lioyd 

George se plimba odată la ţară. Un om îl în

treabă cum se face de se înţelege el aşa de 

bine cu locuitorii colibelor şi că are aşa de 

multă simpatie pentru ei. Atunci el răspunse : 

«eu ştiu ce însemnează să te uiţi la lumea din 

afară prin aceste mici ferestruici». Prin Hristos, 

Dumnezeu se uită la oameni prin ferestrele su

fletului omenesc, de aceia El ne înţelege si su

fere cu noi, căci El ştie tot prin experienţă. 

Hristos merge mai departe şi spune că Dum

nezeu are nevoe de dragostea noastră. Dum

nezeu are nevoe de om ca şi omul de Dumne

zeu, după cum spune Fericitul Augustin: «Tu 

ne-ai făcut după chipul tău, şi omul riare o- 

dihnâ de cât când se odihneşte în line*.

Hristos ne cere sfinţenia, pe care o consideră 

ca un lucru simplu şi natural. Omul normal e 

lisus Hristos ; omul păcătos e anormal; e în 

domeniul moral acelaş lucru ca şi boala în do- 

meniul fizic. lisus n’avea iluzii despre oameni. 

El vedea păcatele lor şi- i numea morminte vă

ruite (Matei 23, 27). El se mira de lipsa de 

credinţă, vedea falsitatea lor chiar în religiune. 

El cunoştea perfect de bine răul şi de tofc ce e 

capabilă natura omenească (Matei, 15, 8). Un om 

care ştia că va fi răstignit de însuşi poporul pe 

care voia El să-l scape, na putea fi un entu

ziast sau un visător. El îi iubia, dar fără ilu-

ziune.

Concepţia lui Hristos de păcăt se deosebeşte 

de aceia a moraliştilor, cari nu vedeau în pă

cat de cât acţiunea. Pentru Hristos o vorbă rea 

era un păcat, pentru că ea dezvăluia inima, 

realitatea, starea permanentă â  sufletului nostru. 

Marcu Aureliu avea aceiaşi concepţie când zi

cea : « Coloarea gândurilor tale e coloarea sufle- 

tulni tău». Omul consideră păcatul ca un act 

exterior, ca ceva ce se poate şterge ca o vop

sea, sau care vine în mod accidental, din afară 

de noi. Insă sufletului omului nu e o cupă în

care poţi să verşi ori şi ce şi pe care-1 poţi 

goli fără ca să lase vreo urmă. lisus avea o 

idee mai adâncă de păcat, o psihologie mai 

puternică. Păcatul nu e ceva accidental, el este 

în inima noastră.

Noi nu cădem din cauza unei puteri exte- 

rioare num'tă puterea râului, ci din cauză că 

noi suntem răi. Hristos compară pe omul pă

cătos cu copacul neproductiv şi cu rădăcina pu

trezită.
Ce înţelege lisus prin perdut ? Pei dut e acel 

pe care păcatul l-a îndepărtat de Dumnezeu. 

Noi vedem aceasta în parobola fiului rătăcit. 

Iată-1 deodată departe de tatăl, ducând o viaţă 

risipită.
*

La un moment dat el se vede sărac, des

puiat de tot, fără prieteni şi fără ajutor. Atunci 

el îşi dă seama de greşala lui, regretul şi remuş- 

carea îi umplu inima, şi flămând şi desperat, 

se întoarce din nou la tatăl, care-1 primeşte cu 

bucurie.

Ce înţelege lisus prin omul mântuit ? Mântuit 

e acela, care, ca şi fiul din parabolă, lasă viaţa 

lui păcătoasă şi se întoarce pocăit la tatăl, pen

tru a trăi cu dânsul în dragoste şi ascultare. 

Un om mântuit e din nou a lui Dumnezeu. El 

simţeşte atunci o nouă bucurie în inima lui , 

viaţa îi e mai plină, mai bogată.

Prin înviere, noi nu înţelegem numai ceiace 

citim în Evanghelie, ci şi noua viaţă a aposto

lilor, care s’a manifestat după înviere. La în

ceput, când ei au văzut crucea, au fugit îns

păimântaţi. Dar câteva săptămâni mai târziu, îi 

vedem bucuroşi de a fi bătuţi, închişi şi osân

diţi la moarte. Printr’o viaţă de rugăciune şi de 

neîncetată împărtăşire cu Dumnezeu, ei au că

pătat o putere care i-a făcut nepăsători în faţa 

morţii. Dacă totul s’ar termina prin moarU; şi 

prin cruce, Dumnezeu ar fi rămas de neînţeles 

şi totul s’ar fi terminat printr’o dureroasă tra

gedie. Dar viaţa nu se termină prin tragedie, 

ea se termină cu veselie, credinţă şi triumf. 

Moartea nu e cum a spus Horaţiu «ultima tră

sătură a vieţei», căci viaţa e nemurirea.

FLORICA SCRIBAN,

Hbtolventa în Utere dela Universitatea din Paris.
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CALENDARUL ESTINESC

In Conferenţă interortodoxă din Constantinopol s’au 

căutat a se aduce calendarului nostru două feluri de 

îndreptări. Una care să se aplice chiar de acum şi să 

nu mai avem în întrebuinţarea publică două calen

dare care îngreuiază viaţa. Al doilea, toată Europa 

simte greutatea calendarului prea complicat de acum 

şi vrea să ajungă la simplificare, prin care sărbătorile 

să nu mai alunece pe o scară atât de lungă dela un 

an la altul şi apoi să ajungem la o potrivire cât mai de

plină faţă de cursul soarelui. Conferenţă dela Constan

tinopol s’a rostit că, în vederea unei reforme totale a 

calendarului întregii creştinătăţi, Patriarhul din Cons- 

tantinoopol, în numele Bisericii ortodoxe, să se adre

seze Ligii Naţiunilor, pentru lucrarea unui calendar 

nou, la care şi Biserica ortodoxă ar veni cu propune

rile ei. D. Profesor G. Naneş dela liceul Sf. Sava din 

Bucureşi a lucrat un astfel de calendar pe care-1 ti

părim şi noi aici, pentrucă ceice vor voi să se ocupe 

de această chestiune să-l aibă la îndemână ca pe o 

propunere vrednică de studiat. Cine vrefa, poate să se 

ocupe de ea, să ne dea părerea, şi noi o vom face 

cunoscută la Constantinopol şi la Belgrad*, pentrucă,

de se va găsi cu cale, să avem acest studiu drept pro
iect al nostru la o viitoare discuţiune la Liga Naţiunilor.

două calendare şi propun, ca dintre nonă ani seculari eon

restul

Reforma calendarului
A. S.

In  legătură cu discuţiunile din Conferinţa inter-

ortodoxă dela Constantinopol

In revista «Biserica Ortodoxă Română» Nr, 8 din Mai 1923, 
Păr. Arhim. Scriban a publicat un articol intitulat «Chestiunea 
Calendarului în Biserica ortodoxă Română*.

Relevez numai partea referitoare la propunerile făcute 
de către Delegaţii sârbi eu ocazia conferinţei interortodoxe
ţinute în Mai 1923 la Patriarhia din Constantinopol pen
tru îndreptarea Calendarului. Las şi de aci ia o parte con
sideraţi unile istorice asupra Reformei Inliane şi a celei 
Gregoriane trecând peste unele mici erori, probabil unele 
din ele erori de tipar, şi mă opresc asupra propunerei, pe 
oare delegaţii sârbi au făcut o pe baza proiectului profe
sorului sârb Trpoovici.

Durata anului civil

D. profesor Trpeovioi propune ca anii divizibili cu 4 să 
fie bisecţi şi anii nedivizibili cu 4 comuni, ca şi în cele
lalte două calendare creştine, dar din 9 ani seculari suc
cesivi şapte să fie comuni şi numai doi bisecţi şi anume 
aceia cari împărţiţi cu 9 să dea restul O sau 4.

Durata mijlocie a anului civil ar fi, după acest proiect

865,26 - -  365,2422... —  365^ 6h 48™. 48*- Anii des-
9 00

tinaţi bisecţi după regula de mai sus ar fi cei subliniaţi 
în tabloul :

2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700^ 2800.

D-nii delegaţi sârbi, dintre cari făcea parte şi d. pro 
fesor univorsltar Milancovici modifică regula de mai sus, 
după care anul 2000 ar fi comun, iar în Calendarul Gre
gorian bisect, ou ftoopul să faoă o apropiere între aceste

ai sus n

'  ------- 9  V

2 sau 6. După această nouă regulă tabloul de i 

modifică astfel;

2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800

In acest mod ani 2000 şi 2400 vor fi bisecţi atât în

noul Calendar, cât şi în Calendarul Gregorian şi dtose- 

birile între aoeste două Calendare ar începe mai târziu.

Diferenţa între timpul civil şi cel astronomic

Să examinăm, dacă din punct de vedere ştiinţific şi 

practic. Calendarul astfel propus îndeplineşte condiţiunila 

esenţiale, spre a fi un bun calendar.

Se ştie că anul tropic este de 865d 5h 48m 45 • 98 

deci anul civil propus mai sus este cu 2 s 02 mai mare 

de cât anul astronomic. Această diferenţă formează o zi în 

vre-o 43000 ani, creşte l-t, 10 zile în 427723 ani şi se 

măreşte cu timpul.
*

Coudiţiunea esenţială, ca diferenţă între timpul civil şi 

oei astronomic să fie mai mică de cât o zi într’un timp 

ori cât de lung, nu este îndeplinită. Calendarul astfel pro

pus nu arată timpul exact ştiinţific şi devine nepraotio 
după ua timp mai îndelungat.

Nu mai insist asupra regulei fără nici o valoare ştiin
ţifică de a considera bisecţi anii seoulari, cari împărţiţi cu
9 să dea restul 0 sau 4.

O simplă inspectare a tabloului d-lui profesor Trpeovioi, 
unde intervalul între doi ani seculari bisecţi consecutivi 
nu e constant, cum ar trebui, ne convinge, că intercalarea 
lor e arbitrară.

Nu mai încape îndoială că d. Trpcovici a observat că, 
dacă ani divizibili cu 4 vor fi bisecţi, diferenţa de llm  
14, s 02 între anul civil şi cel solar dă în 900 ani o 
eroaro cam de 7 zile deci şi-a zis, că din 9 ani seculari 
consecutivi să fie 7 ani comuni şi numai 2 ani biserţi. 
Dar de ce aceşti ani comuni sau bisecţi să fie recrutaţi 
dintre anii seculari ?

Ştiut este că eroarea de l l m  14, s 02 =  674, s 02
constitue o zi în 128,186... ani şi la fiecare multiplu al 
acestui interval de timp avem câte o zi mai puţin, dar
aceşti multipli nu coincid cu anii seculari, deci nu anii 
seculari trebuie să fie comuni, ci multipli de 128,186 şi 
vom vede mai jos, că ehiar submultipli acestui interval.

Fropabil însă că atât d. profesor Trpcovici cât şi d-nii 
delegaţi sârbi la conferinţa interortodoxă din Constanti
nopol, cari au propus modificarea regulei date de d. Tripco- 
vici ntimai de dragul calendarului Gregorian au fost influen
ţaţi de reforma Gregoriană, greşită şi ea, în loc de a
studia ohestiunea în mod ştiinţific.

Rezultă din motivele de mai sus că reforma Calen
darului propusă de către delegaţii sârbi la conferinţa 
interortodoxă din Constantinopol nu poate f i admisă 
nefiind nici ştiinţifică, nici practică.

Voi indica aci raţionamentul de urmat spre a forma un 
calendar.

Cum se poate forma un calendar

Anul tropic este de 365d 5h 48m 45, s 98 sau în nu
măr zecimal 365,24219884259259... zile, deci cuprins întru 
865 zile şi 366 zile.
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Anui oiyil trebuie sa fia da un număr întreg de zile, 

dar nu mai mic de cât 865 zile, nici mai m&re de cât 366

zile. şi aşa în cât media anului oivil să fie egală enauul 

tropic, iar diferenţa între timpul civil şi cel astrov* mio să 

fie în orioe moment mai mioă de cât o zi. Evident că a-

ceasta diferenţă ar putea să diapară nuraai dacă anul tropio 
ar fi de un număr întreg de zile.

Considerăm uu număr n de ani civili, dintre cari unii 
vor fi bisecţi şi alţi comuni

Notăm cu x numărul anilor bisecţi, deci n—x va n nu
mărul anilor comuni. Media acestor n ani trebue să fl 
chiar anul tropio. Notăr 
avem :

366 x
t

n

cu t valoarea anului tropic şi

365 (n-x)

de unde: x «k n (t— 365)
Scriind in locul lui t valoarea sa avem :

x -  n x  0,24219884259259... (1)
Rezultă câ din n ani civili consideraţi, vom avea

n x  024? 19884259259 .. ani bisecţi şi restul:
n x  0,75780115740740... ani comuni 

De exemplu din 1000 ani civili avem 242 bisecţi şi 
758 ani comuni.

Pentru a constata, într’o serie de ani civil*, cari sunt 
bisecţi si cari comuni, vom înmulţi anii succesivi prin coe
ficientul fracţionar din formula (1) redtfs la un număr su
ficient de zecimale pentru simplificarea înmulţirilor.

Produsele se vor afla în numere întregi şi vor r^pre 
zenta numărul anilor bisecţi.

Tabloul următor erată natura câtorva ani.

it
flni Bisecţi

' 1 
f

Rezultatul
•

1 0 comun
2 0 M
3 î bisect

I 4i 1 comun 4
i 5 1

7
iw

6 1
f
j u

7 2 : bisect
8 2 comun

! 9 2 |
10 2 i n
11 3 bisect

i 12 3 comun•»
—13 3

i
w

14 3
*

M
15 4 ! bisect
16 4 1 comun

! 17 4■
< 11

» !
i 18 ' 4» ,

i
M

i 19 i 5 j ' bîsect
I 20 I 5 comun 1

*1 ! 5 s M
22L 5

f
»

i 23 6 • bisect •4
i 24 6 comun
i 25 6

»
n

j 26 6 W
i 27| 7 j bisect
S 28 7 » comuni

29 7 i
■ »

30 7 «» »
1 31 8 | bisect ii |
j 32 8 ; comun

33 8
t i
! * i

34 8
>

»
35 8 i

H
36 9 bisect

t  :

V

\

Se observă din tablou, că anii bisecţi se intercalează 
printre cei comuni în mod regulat atunci, când în coloana 
a doua a tabloului intervine o augumentare a numărului 
anilor bisecţi.

Intr'un grup de 4 ani consecutivi avem 3 ani oomuni 
şi unul bisect, dar la fiecare grup de vreo 82 ani, s$ in
tercalează în plus un an comun astfel, că în aceste inter
vale avem 5 ani, din cari 4 ani comuni şi unul bisect. 
Pentru ce ?

Evident că, dacă tot al patrulea au ar fi bisect, anul civil 
ar fi d~ 865 d 6 b, deoi cu 11 m, 14 s 02 mai mare de*jftt 
anul tropic. Această diferenţă constitue o zi în 128,186...

1 zi 86400 s. _
am, pentru câ —--- - -- —  - — --— =  128,186... deoi

11 ra 14, s 02 6/4, s02 ’
la fiecare multiplu al acestui interval, timpul civil ar 
mânea în urmă ou câte o zi Pentru ca sa cu se întâmple 
aceasta., la fiecare interval de 128,186,.. ani, se interca
lează 4 ani comuni, ceeace revine unul la vreo 82 ani, şi 
aceşti 4 ani de câte 365 zile în Ioc de 865 d, 6 b. fac, 
oa timpul civil să avanseze cu câte o zi la fiecare interval 
de 128,186.. ani, cu cât ar fi întârziat, dacă intercalarea 
n’ar fi avut loc.

De observat este, că în calendarnî Gregorian intercală
rile de ani omuni în plus so fae greşit numai la anii se 
culari, al căror număr de secole e nedivizibil cu 4, Media

ă

anului civil Gregorian este (365,25
8

400.
ail« = 
eu 26

deci365 2425 zile sau 865 zile 5 h 49 m 12 s,
s 02 mai mare decât anul tropic.

Această diferenţă constitue o zi în vreo 8320 ani şi se
măreşte cu timpul. Ba chiar înainte oa diferenţa de 26 s, 02
să constitue o zi, oscilaţiunile anului civil Gregorian în 
urma celui astronomic sunt prea mari, ceeace nu în
tâmplă în sistemul sus arătat.

In acest sistem media anului civil este :

36525
1

128,186 : ) z i

le ^65,25
674,02

86400
1 S2i*e =

865.24219884259259... zile, adică chiar auul tropic dr 
365d 5h 48m 45 sf 98.

Importantă este şi intercalarea a câte uu an comun în 
plus la fiecare interval de vreo 82 ani, ceeace face ea în
tr’un timp oricât de lung oscilaţiunile timpului civil în 
jurai celui astronomic să nu atingă nici 12 ore, cari în 
mod matematic nu pot fi evitate, având în vedere că anul
oivil trebniev să fie de un număr în trag de zile.

Calcularea tim pului civil

Timpul oivil se calculează ou ajutorul formulei de mai
sus prin o simplă înmulţire şi suntem siguri câ, atâta
timp cât sistemul nostru solar va fi guvernat de aceleaşi 
legi ale mişcării universala ca azi, şi anul tropic va avea 
valoarea de mai sus, noul calendar va putea fi utilizat fără 
vreo modificare. Ba chiar dacă anul tropic ar primi altă 
valoare, formula (1) 3ubsistă cu modificarea eoefieeientului 
numeric.

Diftreuţa între timpul civil şi cel astronomic va fi în 
Viei mai mioă de cât 12 ore.

Aceasta e cea mai 
liza in i

% %
mare precisiane, pe oare o putem rea*

od ştiinţific
Rămâne numai ca noul calendar să fie pus îu concor

danţa cu timpul astronomie actual, ceeace e simplu.
Sărbătorile se vor stabili conform prescripţiilor biseii* 

oilor creştine sau necreştine, cari vor adopta acest sistem 
de măsurare a timpului. Sărbătoarea Paştilor va putea fi 
ţinută la o dată fixă, bazaţi fiind pe data învierii iui Isus 

* Hristos ceeace ar aduce o simplificare pentru fixarea tu 
turor sărbătorilor în legătură cu Paştiie.

Ar fi de dorit ca în măsura timpului să fie o unitate 
universală, pentru ca deosebirile şi dificultăţile actuale să 
dispară.

Bucureşti, Seftcmvrie Î923t
0. NANEŞ

Profesor la liceul Sf. Sava
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I N T E R N Ă

Adunarea generală a Societăţii Ortodoxe aceia a luat cuvântul d-na Prezidenta Alexandrina

Cantacuzino, care a arătat progresele Societăţii în 

curgerea unui an de zile, dela adunarea trecută, şi a 

spus ca anul acesta are bucuria mai mare de a putea 
*

sărbători fiinţarea unui local nou de şcoală al Societăţii, 

prin ridicarea localului Institutului în oraşul Galaţi. Şi-a 

arătat bucuria de a vedea reprezentate atâtea filiale, 

din ţinuturi aşa de îndepărtate, zicând că aceasta e o 

dovadă de întinderea lucrării Societăţii .şi că 

punde unei mari trebuinţe, mai cu seamă în aceste 

vremuri când se învaţă cu greu şi când poporului ro

mânesc trebuie să i se dea hrana cărţii. Societatea or

todoxă aduce un mare serviciu Statului românesc în

deplinind sarcini pe care el nu le poate îndeplini, şi 

îndeplinindu-le în chipul tnalt al culturii prin religiune.

în Galaţi la 23 şi 24 Iunie 1923

Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor române îşi 

ţine în fiecare an adunarea sa generală în Mai sau Iunie, 

în unul din oraşele ţării. Pentru anul acesta, s’a hotărît 

să se ţie în Galaţi. Dar această adunare nu era să fie 

o adunare obişnuită, ca altele din alţi ani, ci avea să 

fie ceva deosebit, prin iaptul ca, cu acest prilej, tre

buia să se inaugureze noul local al Institutului Socie

tăţii din Galaţi, de sub direcţiunea d-şoarei Răşcanu,
\

In adevăr, este un fapt prea îmbucurător şi rar ca 

o societate particulară, care nu se ocupă de negoţ, ci 

de cultură, să poată clădi în aceste vremuri grele un 

local de peste 4,000,000 de lei. Este un pas înainte al 

Societăţii, care, pus alăturea de atâţia alţii din trecut, 

o dovedeşte a fi un aşezământ, cum puţine sunt şi 

care a putut merge cu paşi viguroşi şi harnici, cum 

nu este obiceiul Societăţilor culturale dela noi.

Am sosit în Galaţi Sâmbătă dimineaţa la 23 Iunie. 

Pe drumul dela gară în oraş, am văzut steaguri. Ce 

era? Sosise dîh'ajun Mitropolitul Moldovei D . D. Pimen 

şi oraşui i-a făcut o primire însufleţită.

Abia eşit în oraş, te întâlneai pe stradă cu cete de 

congresişti şi mai cu seamă congresiste. La ceasul 101/a, 

trebuia să se facă întâlnirea deiegaţiunilor în sala cea 

mare a prefecturii. încă înainte de acest ceas, dele

gaţii începuseră a veni. O atmosferă veselă domnea, 

pentrucă te întâlneai cu chipuri adunate din toate col

ţurile României. Numai la astfel de împrejurări te în

tâlneşti cu mulţi cu care altfel nu te-ai mai întâlni. 

Din Basarabia, din Bucovina, din Transilvania, nelip

situl Preot Buracu din Banat, din toate părţile era cine 

sâ grăiască despre lucrarea Societăţii ortodoxe în acele 

ţinuturi. Comitetul Central al Societăţii era înfăţişat prin 

multe doamne : Zoe Gr. Rîmniceanuy Calipso Botez,

Elena Odobescu, Maria Glogoveanu, în frunte cu neo-
« .

bosita Prezidentă Principesa Alexandrina Gr. Canta

cuzino, d. V. G. Ispir, prof. universitar Păr. D. Geor- 

gescu din Bucureşti şi scriitorul acestor rânduri. laşul 

era reprezentat prin Prot. N iculea, Econ. Vasilovschi 

şi alţii* Erau, apoi, mulţi preoţi din Galaţi.

Aproape de ceasul 11, şi-a făcut intrarea în sală înalt 

Prea Sf. Sa Mitropolitul Pimen ai Moldovei însoţit de 

Prea Sfinţitul Episcop Iacov al Dunării de jos.

A luat cuvântul Mitropolitul Pimen, salutând adunarea 

şi arătându-şi părerea-de-bine că se găseşte în clipa 

fericită a sărbătoririi unui însemnat act de muncă şi 

triumf al Societăţii ortodoxe, în oraşul în care a lucrat 

ca episcop. Apoi a declarat adunarea deschisă. După

ea ras-

A  ^ *
A urmat aţfoi citirea rapoartelor feluritelor filiale din 

ţaiă şi era o adevărată desfătare să auzi câte silinţe 

s’au cheltuit în atâtea locuri ale ţării, pentru buna 

creştere creştinească şi românească în atâtea parohii 

din ţară. Dacă s’ar face o dare-de-seamă amănunţită 

despre tot ce se cuprinde în Aceste rapoarte, s’ar vedea 

ce muncă rodnică se cheltuieşte fără încetare din partea 

organelor Societăţii pentru buna creştere a poporului 

şi ce mare câştig este acesta pentru Statul românesc. 

Şi toată această lucrare se îndeplineşte neştiut, pe 

tăcute. Abia la câte o astfel de adunare auzi ce silinţe 

fără seamăn se întrebuinţează în felul acesta şi cât de 

puţini sunt acei care ajung să ştie de ele.

Citirea acestor rapoarte a durat mult, şi tot nu s’a
*

ajuns să se citească toate, rămânând ca restul să se 

citească a doua zi în şedinţa propriu zisă a întregii 

adunări, aceasta fiind numai o şedinţă de întâlnire a 

deiegaţiunilor.

La sfârşitul şedinţei, a luat cuvântul subsemnatul, 

ţare a spus că se află la această adunare în trei calităţi:

1. ca reprezentant al înalt Prea Sfinţitului Mitropolit 

Primat; 2. ca membru în comitetul central al Socie

tăţii; 3. ca fiu al oraşului Galaţi. A spus ca, de data 

aceasta, vorbeşte numai ca membru ai comitetului 

central al Societăţii, rămânând ca a doua zi să vor

bească în celelalte două calităţi.

Subsemnatul a arătat că, neatârnat de lucrarea ei pe 

terenul şcoaîei şi al bunei creşteri creştineşti, Societatea

ortodoxă îndeplineşte încă şi un foarte preţios rol de 

slujire a Bisericii ortodoxe, ca organ gata totdeauna a 

se pune în mişcare când e vorba de vreo faptă care 

vatămă Biserica.

Când se iveşte împrejurarea că Biserica ortodoxă 

românească e ameninţată de ceva, noi nu avem trâmbiţă 

mai bună prin care putem suna decât Societatea or
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todoxa. De ca ne slujim şi ea ne dă mijloacele prin 

care pornim lucrarea noastră de apărare.

Când a fost chestiunea cu încheierea concordatului 

dintre guvernul nostru şi Papa dela Roma, Societatea 

ortodoxă a dus toată mişcarea protivnică şi lucrul nu 

s’a făcut.

Când a fost anul acesta chestiunea cu votarea nouăi 

Constituţiuni a ţării şi Biserica ortodoxă era ameninţată 

a fi scoasă din poziţiunea ei din trecut, atunci Socie

tatea ortodoxă s’a pus în mişcare şi, împreună cu So

cietatea cierului român «Ajutorul* din Bucureşti, re

prezentată aici (am spus) prin vrednicul său Prezident 

Păr. Econ. D . Georgescu din Bucureşti, care era de 

faţă, au pus la cale acele mari întruniri din Martie acest 

an în Bucureşti, care şi-au avut un rol de mare în

semnătate în aplecarea balanţei din partea noastră. 

Deci să lăudam această Societate şi să ne fericim de 

existenţa ei, fiindcă este totdeauna alăturea de noi, 

oriunde preoţimea are nevoie de vreun organ prin care 

să poată lupta.

După aceasta, şedinţa s’a închis şi oaspeţii s’au în

tâlnit la un mare prânz dat de Societate în Palatul 

episcopal.

După ameazi, la 4, s’a dat o serbare l.\ noul local 

al Şcoalei din str. Mavromoî, care urma să se inaugureze 

a doua zi, Duminică.

A doua zi, serbarea s’a început cu Tedeum la ca

tedrala episcopală, slujit de P. S. Episcop Iacov. De 

aci, delegaţii s’au dus ia şcoala nouă a Societăţii, unde 

erau toate pregătite pentru sfinţirea apei. Sala cea 

mare, în care s’a făcut slujba, era înţesată de lume. 

Afară de membrii Societăţii, în frunte cu Mitropolitul 

Moldove», cu episcopul I^unării de jos şi cu Principesa 

Cantacuzino, veniseră şi autorităţile oraşului şi jude

ţului. Erau de faţă d-nii: V. G. Ispir, secretarul ge

neral dela Culte, reprezentând pe Ministrul Cultelor; 

Prefectul judeţului G. Onose, reprezentând pe Ministrul 

de interne, L Prodom, Primarul oraşului, G. Arămescu, 

inspector şcolar, reprezentând pe 1. Ministrul de instruc

ţiune, locot,-colonel Carp, reprezentând Corpul de 

armată, comandorii M* Mihăilescu şi Focşa reprezentând

Comandamentul Marinei.

In mijlocul unei adunări atât de 'alese, a început 

slujba P. S. S. Episcopul Iacov, ajutat de Protoiereul 

Niculea dela Iaşi şi de alţi preoţi şi diaconi.

După slujbă, au urmat cuvântările. Cel dintâi a vorbit 

însuşi Prea Sfinţia Sa Episcopul Iacov, care şi-a arătat 

bucuria şi admiraţia pentru munca atât de harnică des

făşurată de Societatea ortodoxă, care a ridicat un atât 

de falnic şi folositor local de şcoală.

Principesa Cantacuzino a lăudat oraşul Galaţi, care,

în vremuri de grea încercare, ca acelea ale războiului

din 1910-1918, a dat dovadă de mare curaj şi patriotism,

înfruntând cu bărbăţie sălbătăciile pornite de Ruşi asupra 
oraşului.

Vorbind de ridicarea noului local de şcoală, a spus 

că el înfăţişează. puterea şi dragostea de muncă a Ro

mâncei. A povestit apoi împrejurările în care s’a ridicat

localul şi chemarea pe care o îndeplineşte Şcoala şi 

Biserica în viaţa poporului românesc. A încheiat ară- 

tându-şi dorinţa ca acest nou local de şcoală să ajungă 

un rai pământesc, unde copiii să fie cuminţi, iar toţf 

părinţii fericiţi.

A vorbit, apoi, d-na dr. Carnabel, prezidenta sec

ţiunii Galaţi a Societăţii ortodoxe. D-nia sa a adus laude 

amintirii Principesei Ana Leon Cantacuzino, fosta pre- 

zidentă a filialei Galaţi, trecută către Domnul anul 

trecut. A arătat cât de mult a lucrat fosta prezidentă 

pentru înflorirea acestei filiale. A vorbit, apoi, despre 

nevoia cultivării simţirii religioase, care face tăria po

porului, şi a adus laude Principesei Alexandrina Can

tacuzino pentru munca sa întrebuinţată pe acest teren.

D. /. Prodrom, primarul oraşului Galaţi, îşi arată 

mulţămirea pentru ridicarea acestui locaş de învăţătură 

românească în Galaţi într’un timp atât de scurt şi a 

adus laude comitetului Societăţii pentru munca sa.

D. Dr. V. G. Ispir, secretarul general al Ministeriu lui 

Cultelor, reprezentând pe d. Ministru C. Banu, a vor

bit despre chemarea Bisericii şi Şcoalei în lucrarea de 

întărire a neamului românesc.

D.# Profesor G. Arămescu, inspector şcolar, repre

zentând pe d. Dr. C. Angelescuy ministrul instrucţiunii, 

a făcut o dare-de-seamă despre mersul şcoalei dela în

ceputul ei şi a adus laude comitetului Societăţii orto

doxe pentru ridicarea noului locaş de învăţătură,

D. G. Onose, prefectul judeţului, a vorbit în numele 

ministrului de interne despre nevoia de a cultiva sim

ţul religios.

Econ. D. Georgescu, în numele Societăţii clerului 

„Ajutorul" din Bucureşti, a salutat înfăptuirea acestei 

lucrări de folos pentru învăţătură şi credinţă şi a dat 

încredinţări că preoţimea românească va ajuta munca 

Societăţii ortodoxe.

D. Emanoil Constantinescu} în numele corpului pro

fesoral al şcoalei, a făgăduit toată râvna acestui corp 

pentru buna creştere a copilelor care vor trece prin 

acea şcoală.

O deosebit de plăcută impresiune a făcut cuvânta

rea şcolăriţei Carmen Focşa, fiica Comandorului Focşa, 

în numele fetelor care învaţă în şcoala ortodoxă din 

Galaţi. Cu glasul său blând, dar stăpână pe cuvânt şi 

lără nicio poticnire, vorbind slobod, d-şoara Focşa a 

ţinut aţintiţi toţi ochii asupra ei, în cea mai desăvâr

şită ascultare şi interes din partea tuturor. Ea a arătat 

recunoştinţa colegelor sale către comitetul Societăţii. 

Când a isprăvit, prezidenta, d-na Cantacuzino, a să

rut at-o.

După aceasta au urmat felurite cântări ale corului, 

s’a iscălit actul de inaugurare, s’a vizitat şcoala şi ser

barea inaugurării s’a încheiat.

La ora 1, a urmat un mare ospăţ dat de Primărie 

în onoarea congresiştilor. Au vorbit I. P. S. Mitropo

litul Moldovei, care a pomenit de frumoasele amintiri 

din vremea când păstorea ca episcop în Galeţi.

Profesorul Calmuschi a vorbit de trebainţa unei lu
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crări mai întinse creştineşti ortodoxe în Galaţi, din pri

cină că acest oraş se înstrăinează.

Prezidenta, d-na Cantacuzino a cuvântat pentru M.

S. Regele.
\

Şirul cuvântărilor l-a încheiat profesorul Georgescu 
din Bârlad, care a lăudat munca Societăţii ortodoxe.

La ceasul 3 s’a deschis şedinţa adunării. Mitropoli

tul Moldovei a rostit cuvântarea_de deschidere. A spus 

că, după război, simţul moral este zguduit. Munca So

cietăţii ortodoxe este cu atât mai de trebuinţă acum, 

-cu cât prin ţară umblă unelte ale unor credinţe străine. 

Societatea ortodoxă are menirea să împedece izbânda 

unor aşa uneltiri. Ea trebuie îmbrăţişată de toată so

cietatea românească, pentrucă curentele protivnice sunt 

păgubitoare chiar Statului, Biserica va sprijini munca 

Societăţii. Preoţii să facă o politică de Stat; ferindu-se 

de laturi care le-ar stingheri munca bisericească.

Vorbeşte de strânsa legătură care trebuie să fie între 

Biserică şi Şcoală. Profesorii să facă apostolat dela înăl

ţimea catedrei, pentru dezvoltarea simţului naţional şi 

religios. Numai din pricina religiunii sale poporul ro

mânesc n’a fost luat la vale de şivoaie primejdioase 

ca bolşevismul. Vesteşte că se va pune piatra de te

melie Bisericii neamului la Mărăşeşti şi încheie cu urări 

de izbândă pentru cei adunaţi a duce înainte chemarea 

Societăţii ortodoxe.

Urmează la cuvânt prezidenta Principesa Cantacu
zino care, in mijlocul celei mai mari luări-aminte, spune 

ca Societatea ortodoxă a adus anul trecut mari servicii 

culturii româneşti. A făcut o amănunţită dare-de-seamă 

despre munca Societăţii ortodoxe. Despre şcoala socie

tăţii din Galaţi a spus că este un însemnat cuib de 

credinţă şi cultură naţională. îăeritul se cuvine în mă

sură egală comitetului local şi corpului profesoral câr

muit bine de d-şoara directoare Maria Răşcanu şi de 

subdirectoarea d-na Dabija* Arată apoi greutăţile pe 

care Societatea le-a avut cu comitetul din Iaşi. Face o 

dare-de-seamă despre mijloacele strânse pentru ridica

rea bisericii neamului la Mărăşeşti, mulţămeşte presei, 

care a încurajat mişcarea Societăţii şi încheie aducârd 

laude Regelui şi Reginei României.

Toată adunarea a salutat în picioare cu vii aplause 

cuvintele Principesei Alexandrina Cantacuzino.

Iată cum ziarul Galafii-Noi (27 Iunie 1923) caracte

rizează cele rostite de prezidenta Cantacuzino.

Sentimentele ce le am trăit în acea oiipă, în care o fe

meie ne învedera parcă triumful adevărului, nu le putem 

nici defini, nici descrie. Am fost turburaţi până în adân

cul sufletului. înaintea noastră ni s’a părut a vedea o re

gină, regina virtuţilor, în toată valoarea sa morală, în 

toată frumuseţea mândriei, demnitâţei şi înaltului său ro

mânism. Am văzut şi auzit o adevărată femeie, aşa cum ar 

trebui sa fie femeia română ; aşa o visăm.

Sublimă a fost această femeie în clipa când graiului său 

îi dădea viaţă, evooând domniţele de altădată, pilda celor 

mai înalte virtuţi de românce şi de femei.

După aceastajd-na Zoe Râmniceanuy casiera Socie

tăţii, a citit darea de seamă a situaţiunii financiare.

D. Oteteleşanu, a citit raportul de descărcare al ctn- 

zorilor.

Apoi a luat cuvântul Arhim. Scriban, care a spus 

că din cele trei calităţi în care se află la această adu

nare şi de care a pomenit în şedinţa trecută, de data 

aceasta va vorbi în acea de reprezentant al Mitropoli

tului Primat şi d6 gălăţean. A salutat adunarea în nu

mele Mitropolitului Miron. A spus că înalt Prea Sf. Sa 

urmăreşte Jucrarea Societăţii, pentrucă ea răspunde toc

mai vederilor înalt Prea Sfinţiei Sale. în adevăr, Bise

rica nu poate înflori dacă interesul pentru ea rămâne 

mărginit numai la preoţi. Trebiţie ca înşişi creştinii să 

se intereseze şi să poarte grijă de ea, fiindcă Biserica 

este aşezământul sufletesc al tuturor şi nu este al unora 

mai mult ca al altor*. Apoi Societatea ortodoxă tocmai 

răspunde acestei trebuinţe, fiindcă ea este aşezământul 

creştinilor în genere in slujba Bisericii.
A

In alt şir de cugetări spune că noi, Românii, avem 

nevoie de imbolduri ca să voim, fiindcă suntem tari în 

desfăşurarea valurilor de vorbe şi gata de rostit jude

căţi, dar slabi în voinţă şi fără statornicie. Credinţa îm

plineşte acest gol, pentrucă ea este un puternic motiv 

spre a voi. De aceia avem nevoie de întărire a acţiunii 

prin credinţă La noi însă se lucrează puţin în acest 

sens şi de aceia o Societate ca cea ortodoxă e de mare 

trebuinţă şi răspunde vremii noastre.

Arată că religiunea e un curent de statornică acţiune 

chiar în vremurile când se pare că puterea ei e slăbită. 

Aminteşte o lăture de acest fel din China, unde însuşi 

capul Statului major al armatei chineze s’a făcut creştin 

şi desfăşură azi cea mai mare activitate pentru îndrep

tarea ţârii lui. Cere adunării să manifeste solidaritatea 

sa ortodoxă şi să nu se dezintereseze de ce sufere 

creştinătatea ortodoxă peste graniţele noastre. De aceia 

face propunerea ca să se trimeată o adresă de omagii 

Patriarhului Meletie al Constantinopolului, ceiace adu

narea primeşte cu bucurie. Arhimandritul a şi citit adresa 

întocmită de Sf. Sa în acest scop.

Ca gălăţean Sf. Sa spune că vede cu bucurie cum 

lucrarea Societăţii ortodoxe se întăreşte în oraşul de 

care-1 leagă atâtea scumpe amintiri ale trecutului. Zice 

că e singurul gălăţean preot şi mărturiseşte că, cu toate 

împotrivirile pe care le-a întâmpinat în viaţă, nu-i pare 

rău de pasul pe care l-a făcut de a sluji Domnului ca 

preot şi că aceasta răspunde de minune tuturor dorin

ţelor sale. De aceia doreşte o mai mare înviorare reli

gioasă în oraşul său.

Păr. Ludovic Cozma din Galaţi spune ca, în adresa 

către Patriarhul din Constantinopol, să se exprime do

rinţa unei uniri mai strânse în Biserica ortodoxă.

Părintele Ghia din Craiova vorbeşte în numele Prea 

Sfinţiei ̂ Sale Episcopului Vartoloineu al Râmnicului. 

Cere creştinarea culturii, care singură va da echilibrul 

în lume şi va aduce din nou pacşa socială.



834 BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ

Mare freamăt de simţiri sufleteşti â trezit cuvân

tarea d-nei Pipoş din Cluj, care a grăit în zborul celui 

mai adânc şi mai viu naţionalism. Toată adunareâ a 

fost puternic pătrunsă pain cuvintele prin care pome

nea de s.uferin{ele îndurate sub stăpânirea străină 

şi câtă fericire simţea acum în ţara slobdă- A spus 

că, dacă Ungurii împiedecau purtarea steagului ro

mânesc, Românii îl aveau pe cerul senin de după 

ploaie care se împodobea cu curcubeul, pe care vrăj

maşii nu-1 mai puteau zmulge. Apoi a cerut âjutorul 

averilor din România veche, pentru a uşura sărăcia 

de peste munţi.

D-na Siminel din Chişinău zugrăveşte activitatea 

filialei de acolo, despre care spune că munceşte cu

tragere de inimă.

Apoi Mitropolitul Pinten, trebuind să plece la Iaşi, 

se ridică, mulţămeşte credincioşilor pentru toată munca 

desfăşurată şi părăseşte adunarea.

Preotul Oană din Sebeşul Săsesc, Transilvania, ci

teşte darea-de-seamă, în care arată că, în acea loca

litate, Saşii sunt mai mulţi decât Românii şi câ tre

buie cheltuită multă muncă acolo pentru întărirea 

elementului românesc.

Multă mişcare a trezit în cei de faţă şi darea de 

seamă a domnişoarei Seişanu din Tighina. D-sa a ară

tat munca grea pentru creşterea românească cheltuită 

acolo unde bolşevismul ameninţă dela spate. Prin

cipesa Cantacuzino s’a ridicat şi i-a mulţumit numind-o 

apostol a lucrării româneşti la marginea ţării.

Mai citesc dări de seamă despre activitatea filia

lelor d na Glogoveanu din Craiova, Preotul Deliu din 

Botoşani, după care iar a urmat o clipă de freamăt 

sufletesc prin frumoasa cuvântare a părintelui Fur 

tună din Dorohoi. Sf. Sa a arătat greutăţile pe care 

le întâmpină ţăranul pentru a putea învăţa carte, 

laudă pe Principesa Cantacuzino pentru munca chel

tuită fără încetare întru răspândirea învăţăturii înalt 

sufleteşti şi roagă comitetul societăţii să facă toa te 

chipurile ca şi fiii ţăranilor să poată învăţa carte şi

cere să se împrăştie printre ei cărticele cu cuprins creş

tinesc şi naţional.

După aceasta a luat cuvântul Preotul Buracu din 

Banat, Mehadia, care, deşi îmnvorat cu multe greu

tăţi, e nelipsit dela toate adunăriie unde e vorba de 

buna îndrumare a neamului românesc. Sf. Sa vorbeşte 

despre trecutul ortodox al ţinutului său, despre cul

tura naţională, despre puterea credinţei, cum trebuie 

lucrat în viitor în sânul neamului şi face urări ca 

viitorul congres să se ţie la Mehadia, care a fost cuib

al ortodoxismului.
Aceasta a fost cea d'n urmă cuvântare. A urmat 

apoi citirea telegramelor către Rege, Principele Moş

tenitor, către toţi Mitropoliţii. In urmă s’a vestit că 

viitorul congres se va ţine la Mehadia după dorinţa

Părintelui Buracu.

Cu aceasta congresul s’a închis, lăsând tuturor cele 

mai frumoase impresiuni şi doriri de a întări lucrarea 

atât de frumoasă şi rodnică a Societăţei Ortodoxe.

Era deja târziu şl fiecare se grăbea să încheie cu 

congresul, fiindcă mai era un punct de program: o 

escursiune pe Dunăre pe lună până ia Reni. Congre- 

siştii s’au întâlnit la debarcader. Vaporul a plecat la 

9 seara şi trei ceasuri congresiştii s’au legănat pe 

valurile Dunării, pe o noapte cam rece şi întunecoasă, 

dar pe vapor foarte vie prin fel de fel de discuţiuni. 

La miezul nopţii toţi s’au întors ia Galaţi şi s’au îm

prăştiat. Mulţi plecaseră chiar în seara aceea, fără o 

mai merge în escursiune. Ceilalţi au plecat a doua zi, 

iar dintre ei unii au luat a doua zftot cu vaporul, spre 

Brăila.

O

Anul aeeiitft an fost multe aniversări. Unele au fost ale 

străinătăţii, dar au răsunat ţi la noi. Aşa au fost a lui 

Renan, a lui Pasteur, al lui Pascal Toate s’au ţinut şi

la noi şi am privit ca mare cinste să nu trecem nepăsători 

pe lângă marile nume ale istoriei. Altele au fost ale ţării 

noastre. Am sărbătorit pe Şagv.na, pe Gheorghe Lazăr, 

pe D. Cantemir şi iarăşi s’a desfăşurat toată pompa cu

venită acestor nume.

Dar în 1923 s’au împlinit 60 de &nî şi dela moartea 

ocira care, prio activitatea lui, a tras o dâră de cultură 

şi de lumină în mijlocul şcoalelor noastre bisericeşti.

La 22 Martie 1873, se stingea în Iaşi, în casele bise

ricii Talpalari, Arhiereul Filaret Scriban, întors de pu

ţină vreme dela Bucureşti, unde luase parte la nedreptele 

alegeri de episcopi şi unde deputaţii, în loc de a alege 

bîrbaţi de valoarea sa şi a fratelui său Neofit, care-şi tre

cuseră toată viaţa lor în grele lupte pentru Biserieă, au 

ales şi episcopi care nu puteau fi o întărire pentru Biserioâ. 

Amărât, turburat de însuşi (Jogâlniceanu, care, la eşirea 

din sala alegerilor, i a zis: „Bine-mi parei Aşa păţesc cei

oe apără pravoslavia! Filaret Scriban, a venit la Iaşi

şt acolo, după o sourtă suferinţă, a trecut în lumea tmde 

se răsplătesc altfel cei ce apără pravosl&via, care doar nu 

e un păcat, ci datoria oricărui creştin de a fi slujită şi 

apărată.

Era numai de 62 de ani câi\d a murit, Dar cu viaţa 

sa de pustnic şi izbit de multe amărăciuni, plăpândul său 

trup n’a putut vâsli mai mult printre stâncile neoazurilor

omeneşti.
A fost înmormântat în ziua de Bunavestire, fiind slujit 

în cartea bisericii şi dus apoi pentru a fi înmormântat în 

locul de naştere Burdnjeni, unde se afla biserica zidită de 

amândoi fraţii şi unde, împreună cu fratele său, se odih

neşte până în ziua de azi, sub o mare lespede de peatră

înăuntru în dreapta bisericii.

Dintre cei ce au fost de faţă k  slujba dela Talpalari, 

unii sunt încă în viaţ.â Unul este însuşi fostul Mitropolit 

Atanasie dela Mănăstirea Cernica şi care pc atunci era elev 

la seminariul Socola şi îşi aduce bine aminte de aeele

clipe.
Ce a fost Filaret Scriban pentru cultura bisericească, m 

poate înţelege dintr’un singur titlu al Istoriei literaturii 

româneşti în sec. 19 de N. Io rga : «Un curent n< a în
«

clerul moldmneso: Soci b irui* (voi I, p. 176-17 3). Aci, in
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comparaţie eu starea culturală slabă mai nainte în semi- 

nariul „Veniamin41 dela Soeola lângă Iaşi, d. Iorga arată 

ce an fost Scribanii pentru acea şcoală în special şi pentru 

clerul Moldovei în general: „Neofit şi fratele sau mai tânăr 

Filaret, se înfăţişează ca începătorii unui curent nou, care 

corespunde şi ultimei faze a ideilor Mitropolitului Veniamin, 

câştigat pentu ideile nouă de reformă şi naţionalism .O  

însemnată carieră de profesor şi scriitor îl mai aştepta pe 

acest arhiereu (pe Neofit) cu sufletul stăpânit de cultura 

profană, dar, în fond, desăvârşit creştin şi eanonist exclusiv

de P. Samureanu în revista lui Tooilescu Tinerimea Ro-
»

mână voi. 4 şi 5 pe 1900. Şi această corespouuenţa şi 

scrierile nepublicafce ar merita sa fie scoase ia iveală, aşa 

oa să poată fi aşor Ia îndemâna cititorilor diu Biserica 

noastră. O parte din corespondenţa sa cu Şaguna a fost pu

blicată ohiar în această revistă de Păr. Lupaş.

In clipa de faţă, viaţa lui Filaret Scriban a fost stu

diată de d. I. Pelivan, în legatară cu alte evenimente din 

Basarabia,

Noi, publicând acestea, ne faoem numai datoria de a fi 

dat de ştire această aniversară, în nădejdea că se vor găsi 

alţii care să scrie mai amănunţit despre ea şi ale căror 

compuneri bucuros le vom publica aici. Pentru acum, re

producem aici o cuvântare a lui Filaret Scriban, care n'a 

ost publicată niciodată şi oare ne a fo3t pusă la dispo- 

ziţiune în însuşi originalul cu litere ciritice din mâna au- 

arului de I. P. S. Mitropolit Atanasie, care este şi cel ce 

ne-a îmboldit să nu uitam aceasta aniversară uitată. Cu

vântarea poate părea de interes şi pentru familiile care

trăiesc încă din rudenia Visternicesei Elenca Cantacuzino,

născută Piagino, la moartea căreia Filoret Scriban a ţinut 

această cuvântare de moarte. O lăsăm să urmeze în textul 

transcris după original:

p&nă la duşmănia cu Statul, —  caractere pe care lea în

tipărit unei întregi generaţii de clerici moldoveni, care e 

şi cea mai bună din toate. Şi, în această cariera de învă

ţător şi păstor de suflete, cel mai bun şi sigur ajutător era 

să-i fie acei frate Filaret, viitorul director al seminariulni,

care, în primăvara anului 1842, era la Cbiev, unde lua 

licenţa1) în teologie şi se pregătea a traduce, ca şi Eutrosin 

Poteca, din operele mistice ale lui A. de Stourdza, scriind, 

în acelaş timp, la cuvântări despre „interesele religioase 

şi renaşterea patriei şi studiind pentru o viitoare istorie 

bisericească a neamului a.

Da, din această vreme de muncă culturală cheltuită în 

Biserica noastră de amândoi aceşti fraţi, s'au ridicat în sânul 

ei bărbaţi însemnaţi care au slujit-o cu temei : Episcopii

Melchisedec al Romanului, Silvestru al Huşilor* Ghenadie 

Enăceanu ai Râmnicului, fraţii Gheorghe şi Constantin 

Erbiceanu, alăturea dâ mulţi alţii, bine pregătiţi, care au 

intrat în cariere civile şi au slujit ţării, pe atunci când

erau puţine şcoalele în care să se formeze bărbaţii tre-

buincioşi slujbelor ei.

Pe lângă aceasta, un mare câştig al acelei munci cul

turale a fost şi formarea unui cier moldovenesc în totul 

câştigat pentru ideia unirii Principatelor şi care au făcut 

oă aceasă ideie era deja familiară în popor în olipa când 

s’a pus serios chestiunea Unirii.

Aoeste lucruri sunt amănunţit arătate în Istoria Ro

mânilor de A. D. Xenopol, unde, în cel din urmă volum,

vorbind de luptele pentru unire, autorul închină frumoase 

pagini activităţii cheltuite atunci de fraţii Scriban.

Filaret Scriban a avut întinse relaţiuni cu toată lumea 

ortodoxă de atunci. După cum spune răposatul Gr. Toci-
r

lescua), el şi-a ars corespondenţa sa cu Patriarhii din Ră

sărit şi cu Sinoadele din Atena şi Petersburg. Când s’a 

întors dela Bucureşti amărât înainte de moartea sa, a vrut merge drepţii în viaţa de veci, iară păcătoşii în munca

PLANUL CUVÂNTULUI

rostit la înmormântarea Visternicesei Elenca

Cantacuzino1), născută Piagino

«Şi vor merge drepţii în viaţa de 
veci iar păcătoşii în munca de 
veci>.

Unde ne ducem noi în toate zilele ? Unde călătorim 

noi fără a şti drumul?' Toţi mergem încotrova şi nimeni 

nu întreabă pe unde-i drumul. Toţi mergem undeva şi 

nimeni nu întreabă unde?

Noi facem mare vuet: turburăm noroade şi clătim îm

părăţii, când urmează treaba despre vreun lucru din 

lumea aceasta, ce ne interesează pentru îndestularea 

vreunei plăceri a noastre; iară când urmează întrebarea: 

Ce are să fie oare cu noi înşine, cu chiar fiinţa noas

tră? la aceasta toţi tac; de aceasta nimenea nu se în

grijeşte. Npmai singur glasul celui ce strigă în pustie 

ne vesteşte în toată ziua cu pătrundere zicând : „ Şi vor

să rupă toate legăturile cu lumea aceasta chinuitoare şi 

atunoi a ars toate teancurile sale de scrisori, despre care cei 

ce l-au cunoscut spun că erau foarte multe. Singurele ma

nuscripte care au mai rămas au fost 400 de coaie despre 

istoria Bisericii Româneşti, rămase în manuscript până azi 

la Academie şi din care autorul n’a tipărit decât un extras, 

apoi vreo 200 de predioi, din care prea puţine au fost ti

părite de C. Erbiceanu în cartea sa despre Filaret Scriban 

şi un număr de foarte însemnate scrisori, publicate cu note

*) Filaret şi a încheiat studiile la Kiev, nu cu gradul de licenţiat, 
ci cu acel de magistru, pe care dm Români numai Melch.'sedec
l-a mai avut şi <zre era mai mult ca licenţa. Licenţiatul (can
didatul) lua o cruce de argint. Magistru o lua de aur. Pe a lui 
Filaret o posedă cel ce scrie acestea.

*) Revista Tinerimea Română voi, 4, 190C,

de veci*.

Cele mai mari capete ale lumii s’au sfărâmat când 

s’au izbit de această întrebare. Filozofii se buimăcesc 

şi teologii se uimesc văzând adâncimea ei. Ce prăpastie 

mare este dincolo de mormânt! Ce... (ilizibil) înfrico

şate şi protivnice: şi vor merge drepţii în viaţa de 

veci iar păcătoşii în muncile de veciu.

Iertaţi ascultătorilor dacă, pentru desvoltarea unor 

aşa grele idei, voi lăsa pe o vreme deoparte retoris

mul şi voiu îmbrăţişa numai teologia întru ajutor.

0 Acest vis tern ic-Cantacuzino va fi fost tatăl lui Iancu şi Al. 
Cantacu2ino, miniştri provizori ai Moldovei după proclamarea 
unirii definitive a ţărilor (1861). Dar din linia moldovenească a 
familiei Cantâcuzino. - A. Xenopol, .„Cuza Vodă" 1,227.
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Eu nu voiesc astăzi a vă pune înainte nici frumu

seţile raiului, nici grozăviile iadului. Scopul meu este 

de a arăta de este raiu şi iad şi unde sunt acestea ? 

Şi prin desvoltarea acestei mari idei a împleti cununa 

cea neveştejită a răposatei întru pomenire visterniceasa 

Elena Cantacuzino, născută Plagino. Dar morţii înde

obşte se obişnuesc a nu auzi. G, dacă cuvântarea asu

pra lor s’ar face începutul mântuirei (celor) ce se află 

încă în stare de a mai auzi câta ceva! Căci mult mai

folositor le va fi când adevărul rostit la 

tului lor va mântui sufletele din moarte

uşa morman- 

decât prin lin

guşire să se facă zminteală celor ce au mai rămas în 

viaţă.

Iisus Hristos cu o singură zicere a deslegat această 

întrebare zicând: In Casa Părintelui meu multe lo- 
caşuri sunt. Numai se vede poate, că noi am uitat 

aceasta. Aducându-ne deci aminte, să o desvâlim şi prin 

însuşi ale noastre cercări teologiceşti şi filosoficeşti.

Şi mai întâiu fizica dovedeşte câ lumea aceasta este 

o plăzmuire a luminii celei neapropiate (Dumnezeu). 

Aceasta domneşte în toate sferele ce au căpătat dela ea 

o regulată direcţie şi veşnică armonie. Prin urmare 

toate făpturile, fie cele materiale, fie nemateriale, ele 

întrucât urmează după nişte legi care nu se împotri

vesc acelei lumini veşnice, rămân în armonie şi unire 

cu ea, care împotrivindu-se ei, trebuie să se respingă 

şi sa se depărteze din cuprinsul ei, întru cele mai depăr- 

tete margini ale haosului, unde lipseşte darul acestei 

lumini şi, din lipsa ei acolo, domneşte un veşnic întu

neric, aceia pe care sf. scriptură îl numeşte întunericul 
cel mai dinafară.

Dar cum se poate, zic protivnicii creştinătăţii, de a 

ne uni cu aceia, când scriptura numeşte locul acela 

pe deoparte întunericul cel mai dinafară, iar pe dealtă 

parte zic câ acolo focul nu se stinge: foc nestins şi 

întuneric totodată, cum se poate ? Foc, întuneric, foc 

nemistuitor I,. îndată ce protivnicii au aflat aceste două 

idei în scriptură, s’au apucat de ele şi au luat a dără

păna tot adevărul vieţii veşnice.

Dar mulţămită înaintărilor fiziceşti ce s’au făcut as

tăzi, care au dovedit că este şi foc întunecat numit fo

cul atomicesc, foc care arde şi trupurile oamenilor fără 

a le mistui, şi aceasta este bine cunoscut doftorilor 

sub nume de foc atomic. Să înveţe deci protivnicii fi

zica mai bine,ca să nu rămâie altădată ruşinaţi. Şi vor 

merge deci păcătoşii în munca de veci, iar drepţii în 

viaţa de veci.

Al doilea. Analizările chimiceşti au descoperit pre-
#

cum este mai pa larg cunoscut celor ce se îndeletni

cesc cu chimia cum că elementele (heterogene) neîn

rudite cu greu sau nici de cum se pot uni la un loc. 

Deci cum în sfera făpturilor celor bune se vor putea 

amesteca făpturele cele rele, care sunt lor etorogene 

sau nu de neam ? Noi vedem, de pildă că elementul 

apei nu primeşte în sine elementul materiilor groase, 

precum undelemnul, grăsimea şi altele; diamantul şi 

aurul nu se pot amesteca cu lutul. înveţe deci protiv

nicii chimia mai bine, ca să înţeleagă cum că dreptul 

cu păcătosul nu vor putea fi la un loc. Şi vor merge.

Dar unde va fi acel loc, mă întreabă protivnicii? Eu

le-am spus că în întunericul cel mai dinafară, unde 
viermele nu doarme. Altă nedumerire. Vierme şi trup 

vieţuitor. Lucruri iarăşi neînţelese şi foarte neînţelese!.. 

Dar pentru cine? Pentru cei înrăutăţiţi, necunoscători 

de firea lucrurilor. Să-i învăţăm şi pre aceştia anatomia 

Anatomiştii cei mai noi şi mai Iscusiţi cari cu micro

scopul sau cu ochianu s’au uitat-în alcătuirea trupului 

omenesc, au văzut cu toată carnea lui sau cel puţin 

toate sucurile vieţelnice din trupul omului nu sunt alt- 

ceva decât un fel de viermişori aşa de mici, încât &bia 

se văd cu ochiul înarmat, şi spre a dovedi mai lămurit 

aceasta, întreb: de unde sunt viermii în trupul ce se

afla în mormânt, căci acolo nu străbate lumina soarelui 

ca să pricinuiască a lor înviere din trupul mort ? după 

cum vedem că urmează aceasta după legile fizice ale 

luminii şi ale căldurii din afară. Afară de aceasta, nu 

vedem noi oare că, în unele boale, carnea trupului încă

fiind vie se preface într’un fel de viermi şi insecte târî-
A .  *

toare? Şi vor merge drepţii... iar păcătoşii...

Al patrulea. Istoria tuturor neamurilor pământului, 

care au fiinţat dela început şi fiinţează astăzi, adeve

reşte câ trebuie dincolo de mormânt a fi un loc deo- 

bit pentru drepţi şi altul pentru păcătoşi. Credinţele 

Chinezilor, a Indienilor, a Perşilor a Grecilor şi a Ro

manilor sunt pline de aceste adevăruri. Şi înseşi nea

murile cele mai barbare şi mai sălbatece nu au fost 

lipsite de această idee. Ele aveau Eliseul şi tartarul lor. 

Nici un neam de oameni, fie acela luminat sau nelu

minat pe faţa pământului nu s’au aflat, care să nu fi 

mărturisit în cugetul său, cum că după moarte trebuie 

a fi un loc deosebit pentru drepţi şi pentru păcătoşi. 

Şi vor merga drepţii... iar păcătoşii...

In sfârşit, trebuinţa morală şi înseşi filosofia prac

tică cere să fie undeva nişte asemenea locuri. Căci 

pentru ce este omul fiinţă morală ? Numai pentru această 

lume oare? Vai! câte crime păşesc înainte şi câte virtuţii 

rămân nerăsplătite! Dacă nu ar fi undeva un loc deosebit 

pentru drepţi şi altul pentru păcătoşi, în zadar mai face

cineva fapte bune, căci viclenia totdeauna a ştiut ale sale 
pe această lume.

Dar unde vor fi acele locuri, întreabă răzvrătiţii pă

cătoşi? Celelalte planete, zic ei, au locuitorii lor şi pă

mântul nu va fi deajuns ca, după obşteasca înviere, să 

încapă şi pe cei drepţi şi pe cei păcătoşi, câţi s’au năs

cut dela începutul lumii şi se vor naşte până la sfâr

şitul ei. Să facem deci loc păcătoşilor în iad, caci se

tem că ei n’or încăpea. Se vede că sunt cam mulţi.

Să îngădue mă rog ca îndatăşi le voiu face loc, de vor

încăpea cu toţii. Să nu se teamă, că nici unul nu va 
rămânea afară.

Şi mai întâi: Această veşnică gemere a pământului, 

aceast veşnică a lui muncire, vor rămânea oare aşa pe 

totdeauna sub mânile unui înţelept ziditor? Capetele 

pământului nostru, după cum este cunscut din geo

grafie, sunt pururea îngheţate, coastele lui de sub
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ecuator pururea ard supt un foc solar, mijocul lui se puri s’au înghiţit de peşti şi s’au nâncat da nare, şi

pare pururea îngrecat şi totdeauna naşte din sine vul- în sfârşit, zic ei, deşi vom merge cu trupurile în iad.

canuri şi varsă lava, ca şi cum ar voi a se uşura de 

un venin omorâtor. Este oare aceasta o stare firească 

a pământului nostru, după cum au eşit din manile zi

ditorului? Sau poate ca î “tru adevăr se află sub bles

temul acel dela început prin care s’au osândit de a 

produce numai spini şi mărăcini ? Ierburile şi plantele 

se par a nu fi plăzmuite pentru alta decât pentru a 

fi jertfa vietăţilor. Şi în sfârşit şi vietăţile a se hrăni 

unele din altele şi a apela (?) unele moartea altora. 

Un ziditor milostiv şi înţelept au putut oare să hotă- 

rască făpturile sale spre o veşnică mâncare între sine 

şi dărăpănare unora asupra altora ? Nu, nici de cum. 

Pământul şi toată firea se află acum sub osânda dum

nezeească pentru greşala omului, care este cap făpturii 

şi împreună cu capul pătimeşte şi trupui.

Al doilea. In mijlocul unei asemenea adâncimi de 

desnădăjduiri ne vine întru ajutor religia, care ne în

vaţă că, prin răscumpărarea Mântuitorului, omul şi, îm

preună cu el, toată firea s’au scăpat dela păcat şi de 

moarte, şi pe-o parte zice sf. Scriptură, în acea vreme

însă ele fiind materie nu pot fi nestricăcioase şi veş

nice, prin urmare munca trupuiui nu va fi veşnică.

Se vede că protivnicilor le-a fi urât în iad fără de 

trup, ca unii ce foarte bine s’au deprins şi s’au îndulcit 

cu ele în această lume. Să ne sârguim deci a-i mân

gâia că nu sunt lipsiţi de el nici acolo.

Şi mai înâiu, cum se vor aduna şi uni ţărânile cele 

risipite fieşte-care cu sufletele lor? Atotputernicia Ace

luia, care a zis şi toate din nimica s’au făcut ar fi de 

ajuns ca să înduplece pe necredincioşi a credc că la 

Dumnezeu toate sunt cu putinţă. Dar apoi materialiştii 

cer dovezi materiale. Să le dăm şi de aceste. Nimeni 

nu se îndoeşte cum că puterea magnetica trage la sine 

pe materia cu care ea este obişnuită de a trăi. Ase

menea şi pentru ţărâna trupului, care cel mai firesc 

magnet ai ei ar fi ca să se tragă la ea şi să o strângă,
-

decât chiar însuşi duhul, care odinioară o însufleţea.

însăşi formarea plantelor nu se săvârşeşte oare prin 

apropierea şi baterea atomurile celor mai depărtate 

către un centru către un centru de o putere magnetică?

a deplinei înoiri a neamului omenesc, mielul împreună întrebe despre aceasta protivnicu pe Buffon, pe Line şi

cu leul, în locul scaiului va creşte crinul, în locul spi

nilor va creşte chiparosul, împăratul va fi împreună cu 

săracul şi va fi cer nou şi pământ nou.

Dar oare pe acest pământ nou, curăţit prin foc de 

fără de legile păcătoşilor, va putea fi in urmă locui 

locuinţii lor? Au nu s’ar cuveni oare mai cu^dreptul ca 

acest rău înoit să fie numai al drepţilor, cari l-au adă

pat cu sângele şi cu sudorile lor ? Sub cerul acest 

nou şi pe pământul acest nou se vede deci că păcă

toşii nu vor avea loc. Socot că el numai bine va fi 

de ajuns pentru puţinul număr al aleşilor; iar cât 

pentru păcătoşi, se va şterge de pe pământ pomenirea 

lor. De aceea şi sf. Scriptură zice: Că atunci când va 

veni Dumnezeu pe pământ să judece lumea, drepţilor 

le va zice veniţi de moşteniţi împărăţia, care este gă

tită vouă dela întemeierea lumii, iar păcătoşilor va zice: 

duceţi-vă dela mine blestemaţilor în întudericul cel mai 

dinafară, adică acolo unde lumina harului dumnezeesc 

nu luminează şi în părţile haosului cele mai depărtate, 

unde nu ajunge lumina sistemurilor solare, într’un în

tuneric veşnic, de unde mai bine şi mai cu durere vor 

vedea pre fiinţele cele drepte, veselindu-se împreună 

cu îngerii în sistemele cele luminoase ale acestei lumi. 

Şi vor merge drepţii.,, iar păcătoşii...

Iată deci cu ajutorul lui Dumnezeu am făcut loc şi

necredincioşilor care se tem că nu vor încăpea în 
cealaltă lume.

. *

Crezând deci că deşi în scurt, însă cuprinzător şi te

meinic am dovedit cum că noi ştim unde mergem; în 

această călătorie protivnicii creştinătăţii ne întâmpină cu 

o întrebare nu mai puţin grea decât cea dintâiu : Adică 

zic ei, Trupul ca unul ce este materie nu poate fi ne- 

stricăcios şi veşnic. Pe lângă aceasta câtă ţărână a tru

purilor a spălat apa de pe faţa pământului şi s’a îne-'

cat în mare, câte trupuri s au mistuit în foc, câte tru

pe Laplace. Şi vor merge drepţii... iar păcătoşii...

Al doilea, iarăşi întreabă protivnicu, cum se poate 

ca trupul, fiind materie stricăcioasă, să poată rămânea 

după înviere veşnic trăitor? La aceasta aş socoti de 

ajuns ca să răspund cu cuvintele scripturii ce zice: 

Scula-se-va trup duhovnicesc. Dar apoi ca să nu gân

dească cineva ca acel trup va fi eteric şi prin urmare 

nu s’ar împărtăşi şi trupul acest material de aceleaşi 

bunuri sau răutăţi, după cum au fost părtaşi şi la fapte, 

de aceea trebuie să arăt că însuşi chiar trupui acest 

gros se poate elecriza de un fel de materie balsamică, 

care şi ea astăzi în această viaţă îl face nestricăcios. 

Ce sunt mumiile Egiptului ? Ce sunt cristalizaţiile pe 

care Geologii le află în pământuri împietrite? Va sâ 

zică în natură se află elementuri, care întăresc şi veş-

nicesc trupurile întru neputrezime; cu cât mai vârtos 
puterea Acelui care înviază toate, să nu poată aşa zi
când a îmbălsâmi pe unele trupuri spre viaţă pe 
altele spre împietrire dupre judecăţile sale cele drepte, 
spre a nu rămânea binele nerăsplătit şi răul nepedepsit» 
Şi vor merge drepţii... iar păcătoşii...

Acum, deci,, fraţilor, calea o ştim şi locul îl ştim. Să 
întovărăşim deci cu ale noastre rugăciuni pe răposata 
întru pomenire Visterniceasa Elena Cantacuzino, (năs
cuta Plagino) în această jalnică călătorie. Ea care a 
fost singura mângâiere a unui soţ duios şi podoaba 
unei familii strălucite. Sâ împletim cununa laudelor ei 
din acele adevăruri veşnice şi nevestejite, zicând: Fe
ricită este calea, întru care mergi astăzi Suflete, că s'au 
gătit ţie loc de odină! şi pentru ca această rugăciune 
să fie mai temeinică şi mai lucrătoare, apoi eu voiu 
lua îndrăzneala a ruga din partea răposatei întru po
menire, pe înalt Prea Sf. nostru Mitropolit, pe Prea 
Sf. Arhierei, pe tot clirosul şi norodul ca toţi cu o 
inimă şi o gură să zicem către acel părinte obştesc 
la care toţi avem a merge: Doamne, odihneşte sufletul 
adormitei roabei tale Elena întru împărăţia^ ta ! Amin,

Soeola, 1846 Pebr. 11
Arhiereul F1LARET SCRIBAN
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Moartea Episcopului Sofronie

In ziua de 6 Septembre st. nou, a încetat din viaţă 
in Bucureşti fostul Episcop Sofronie al Râmnicului, 
care, dela demisiunea sa din Iulie 1918, dată în Iaşi, a 
trăit retras în Bucureşti. A fost înmormântat la Mă
năstirea Cernica de lângă Bucureşti.

Răposatul arhiefcu a fost un ciudat amestec de 
porniri bune şi de altele care se ciocneau cu ele. E 
mult de când a început să publice calendare biseri
ceşti, de acum mai mult de 20 de ani, de când era 
protosinghel la Mitropolia din Bucureşti. Aceste ca
lendare, ajunseseră cu fiecare an destul de folositoare, 
printr’o mulţime de date bisericeşti şi prin catalogul 
de sfinţi, prin care foarte uşor găseai la ce zi cade 
serbarea cutărui sfânt. Autorul nu asculta însă când 
îi spuneai că poate face lucrarea şi mai folositoare, deşi 
în unele calendare punea o foaie în care cerea să i se 
facă propuneri despre îmbunătăţirile de făcut în aceste 
calendare. Scriitorul acestor rânduri i-a făcut astfel 
de propuneri, dar răposatul n’a voit să le urmeze.

Afară de calendare, a publicat din răstimp în răs
timp Viaţa şi opera lui Immanuel Kant, Viaţa Sfintei 
Ecaterina, a Sfântului Nicolae (aceasta scrisă toată 
cu mână şi apoi litografiată aşa), iar chiar în anul 
acesta a scris o broşură despre Luther. Avea de gând 
să publice un tratat mai mare despre doctrina creştină, 
pe care însă n’a apucat să-l tipărească. In editura Mi~ 
nervei, a publicat Noul Testament.

La episcopia de Râmnic îşi făcuse o bună tipo
grafie, înzestrată cu un material foarte bun. Avea fru
moasa pasiune de a tipări, nu însă şi pe aceia de a se 
întovărăşi cu oameni pricepuţi care să-l facă a tipări 
lucruri bune.

Unele ciudăţenii ale caracterului său l-au făcut să 
stârnească tot felul de duşmănii, din care pricină a 
şi fost silit să se retragă din scaunul de episcop.

Nemţii l-au închis în 1917 şi l-au ţinut aşa un an 
de zile, mai întâi la Mănăstirea Cheia, apoi la Peştera 
Ialomicioarei, unde a dus o viaţă foarte grea, după 
aceia, în urma mijlocirilor făcute, a fost mutat la Mă
năstirea Căldăruşani, unde a putut trăi mai ome
neşte. Păr. Roşoga din Gorj, care de asemenea a fost 
închis acolo, are multe de povestit din vremea trăirii 
împreună cu episcopul său. In sfârşit, a fost slobozit 
în 1918, când se trata pacea dela Bucureşti. Guvernul 
nostru fiind la Iaşi, s’a dus şi Prea Sf. Sa acolo, unde 
a şi demisionat.

Pe urma sa rămâne o casă în str. Romană. Se 
spunea că a lăsat prin testament Seminariului „Nifon“, 
unde a învăţat, frumoasa sa bibliotecă, în urmă însă 
se dezminte. A murit fără a fi regulat ceva cu a-
verea sa.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Hirotonia Proîesorulm }. Mihălcescu

dela facultatea noastră de teologie din Bucureşti a 
fost trecut în rândurile celor ce aduc Sfânta jertfă
a Euharistiei.

Cu o zi înainte, a fost hirotonit diacon de P. S. 
Platon, vicarul Sfintei Mitropolii. In ziua de 8/21 Sept. 
însă, larga biserică a Amzei din Bucureşti, unde s’a 
făcui hirotonia de preot, nu mai încăpea de lumea care 
venise să vadă hirotonia mult iubitului profesor.

A fost o adevărată sărbătoare. Slujba a fost să
vârşită de însuşi înalt Prea Sf. Sa Mitropolitul M4e*on, 
care a ţinut să se dea toată strălucirea unei ase
menea clipe, exact la un an, după ce tot înalt Prea 
Sf. Sa hirotonise ca preot şi pe alt membru de înaltă 
valoare a clerului nostru, scriitorul Galaction.

In cuvinte însufleţite, Mitropolitul a arătat însem
nătatea actului săvârşit şi a rostit nădejdile pe care 
Biserica şi Ie pune în blândul bunul, modestul, cuviin
ciosul şi de toţi iubitul profesor Mihălcescu.

Foarte emoţionat, noul preot a luat cuvântul şi a 
arătat tot iremurul sufletului său în clipa aceia când 
se vedea intrat în ceata stegarilor lui Hristos. A fă
găduit tot ce putea făgădui lui Hristos şi Bisericii 
Sale un suflet nobil, gingaş şi curat ca al său.

Toţi s’au grăbit să-l îmbrăţişeze şi să-i ureze să 
aibă cale fără spini şi rodnică pentru Domnul.

Un ospăţ frăţesc, care a urmat la Seminariul Central, 
a slujit pentru ca toate inimile să se reverse în cu
vinte însufleţite de bucurie pentru noua podoabă a 
clerului românesc. Caldă mulţămire a curs de pe bu
zele noului preot.

Preoţii nu puteau trece reci pe lângă o aşa fru
moasă clipă. De aceia cum au ţinut să se mişte anul 
trecut, cu prilejul intrării în cler a Părintelui Grigorie 
(Galaction), tot au aşa au ţinut să se mişte şi acum.

Cu toată marea scumpete a vremurilor prin care 
trecem, au hotărât să sărbătorească printr’o masă 
frăţească pe noul lor coleg.

Din partea noastră, urăm şi noi primului nostru 
redactor să aibă toată mulţămirea nouăi sale chemări 
şi să găsească împrejurări cât mai prielnice, pentrucă 
mărgăritarele ştiute ale sufletului său să se şi poată 
revărsa în chipul cel mai preţios şi mai rodnic.

Arhim. 8QM1 BAN

T ÂrliiiîresviteruI'MStroiojf Dionisie Bajan. Din
Cernăuţi ne vine trista ştire, că nnnl dintre oei mai aleşi 

membri ai Clerului şi devotat fim al neamalai său, Arhi- 

presviterul-Mitrofor Dionisie Bejan, consilier consistorial i. 

r. şi Preşedinte de onoare al „Societăţii pentru cultura şi 

literatura română în Bucovinaa, a trecut în ziua de 21 

Sept. 1923 la cele eterne, în vârsta frumoasă de 86 ani.

Răposatul a fost în tinoreţeîe sale -tovarăş de mancă şi

luptă cu Marele Mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei Dr. 

Silvestru Morariu Andrievici. A apărat ou îndârjire bise

După o lungă şi neîmplinită dorinţă de a se vedea rica Bucovinei faţă de puhoiul slavismului, care o ameninţa

preot, în sfârşit, în ziua de Naşterea Maicei Dom- pe acele vremuri, şi a intervenit cu energie pentru a obţine

nulul din acest an, vrednicul profesor de dogmatică deia guvernul austriac autonomia bisericii din Bucovina,
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eongresul şi dreptul de a-şi spuse cuvântul în ce privea 

administrarea bunurilor fondului religionar.

Era totdeodată şi cancelar Mitropolitan şi sinodal şi, în

această calitate, a ţinnt să stabilească cât mai precis ra-
i
porturile dintre Mitropolia Bucovinei şi episcopii sufragani 

din Dalmaţia şi să salvgardeze interesele Mitropoliei în si

nodul, care îi întrunea.

Cum „Societatea pentru cultura şi literatura română din 

Bucovinaw, înfiinţată încă la 1862, întruchipa toate aspi-
I

raţiunile şi idealurile poporului român din acest colţ de 

ţară, consilierul consistorial Bejan devine unul din cei mai 

devotaţi membri a\ acestuia şi, luând în 1896 conducerea 

acestei societăţi în mânile sale destoinice, conduce destinele 

ei timp de 25 de ani dearândul. In timpul acesta, Societatea 

pentru cultura şi literatura română din Bucovina îşi ridica 

în piaţa unirii un frumos palat naţional, deschide în str. 

Mărăşeşti un internat de băeţi români, în care sunt adă

postiţi cam 200 elevi dela oele mai diferite şcoli din Cer

năuţi, cari cresc aici în aceeaşi dragoste de ţară, neam şi 

lege şi învaţă a se iubi unii pre alţii ca fraţii. In anul 

1909, se zideşte şi un frumos internat al meseriaşilor ro

mâni, în cari sunt adăpostiţi în prezent vro 70 elevi. In 

calitatea sa de preşedinte al Societăţii pentru cultură, ră

posatul a înfiinţat înainte de războiu şi vro 40 de şooaie 

particulare româneşti în satele şi oraşele periolitate de pn- 

hoiul slavismului pentru a le salva în individualitatea lor 

etnică.

Răposatul a avut un roi important şi în politica ţări* 

şoarii sale. Dela anul 1911, până la isbucnirea războiului, 

aparţinea dietei ţării ea deputat al marei proprietăţi, a- 

părând cu energie drepturile bisericii şi ale neamului său.

M. S. Regele României Carol I îl decorase cu ordinul 

„Coroana României14 în gradul de Comandor, Biserica îl 

distinse ca cea mai înaltă distineţiane pentru preoţii mireni, 

ou dignitatea de Arhipresviter-Mitrofor, iară Societatea 

pentru cultura şi literatura română în Bucovina îl alege 

preşedinte de onoare pe vieaţă al ei.

Zelul său neobosit şi ostenelile sale purtate de cel mai 

onrat sentiment naţional şi au aflat cea mai frumoasă răs

plată în ziua de 11 Noemvrie 1918, când s’a învrednicit 

a saluta ou lacrimi de bucurie în ochi armata română libe-
«

ratoare şi şi-a văzut visul vieţii sale, idealul nostru na

ţional, împlinit.

Era o figură venerată şi iubită de toţi.

In vederea marilor merite ce şi le a câştigat în vieaţă 

pe terenul naţional, cultural, politic şi bisericesc, statul 

român i-a făcut în ziua de 28 Sept., funeralii naţionale.

Fie-i ţărâna uşoară şi memoria netrecătoarei

Prof. Dr. V. GHEORGHIU
Cernăuţi.

Mulţămirea Guvernului grecesc către 
Primatul României

Cititorii îşi aduc aminte de intervenirea puternică 

a Primatului României în favoarea Patriarhatului din 

Constantinopol, pe care Turcii încercau să-l desfiinţeze, 

când se trata anul trecut pacea dela Lausanne. Se 

ştie şi efectul pe care toate intervenirile l-au avut în

folosul Patriarhatului. Amănuntele se pot găsi în nu

merele din Fevruarie şi Martie 1923 al acestei re

viste. De data aceasta, venim să dăm târziu o mul- 

{ămire pe care n'o putem trece cu vederea. E din 

partea Guvernului grecesc către Primatul României.

Înalt Prea Sfinţite,

Fiind însărcinat de către Guvernul Regal a Vă exprima 

şi, prin mijlocirea înalt Prea Sfinţiei Voastre, venerabililor 

membri ai Sfântului Sinod, călduroasele sale' mulţămiri pentru 

energica intervenţiuoe a Sfântului Sinod al Regatului Ro

mâniei în ehestiunea menţinerii Patriarhului ecumenic la 

Constantinopol, îndeplinesc aoe&siă agreabilă misiune, ex

primând totodată înalt Prea Sfinţiei Voastre mulţămirile 

mele personale.
Ministrul Greciei la Bucureşti,

(ss) Panaş.

Pentrucă n’am reprodus la timp însuşi textul pro

testului şi pentrucă acesta trebuie cunoscut şi păstrat 

ca un document preţios şi vrecjnic al Bisericii noastre, 

ne facem o datorie de a-1 reproduce cu acest prilej.

(Telegramă urgentă).

D-lui Minisirtt Duca,
Delegatul României la Conferinţa diplomatică.

Ţ  /j4j  C/Y44M fi

Sf. Sinod Nr. 295 1922, Dec. 2/25

Delegatul Patriarhiei ortodoxe din Constantinopol, 

aflător în Lausanne, ne informează că delegaţii Turciei 

cer mutarea scaunului acelui patriarhat din Constan

tinopol în alt oraş.

Sfântul Sinod al Bisericii ortodoxe din regatul Ro

mâniei, surprins de asemenea intolerantă pretenţiune, 

va roagă în numele întregei Biserici, să stăruiţi cu toată 

insistenţa ca acest patriarhat, care de multe secole 

menţine unitatea de credinţă a întregei ortodoxii, să fie 

lăsat în cetatea împăratului Constantin, capitala creş

tinismului ortodox, şi să i se predea şi istorica şi mo

numentala Catedrală Sfânta Sofia, la altarul căreia au 

slujit cei mai străluciţi ierarhi ai întregului creştinism, 

veneraţi astăzi în şirul celor dintâi sfinţi.

Credem, că delegaţii Turciei vor recunoaşte justeţa 

acestei cereri, izvorâte din aceleaşi motive, pentru care 

delegaţii creştini le-au concedat oraşului Adrianopol cu 

mormintele, de care îi leagă amintiri istorice.

Cu arhiereşti binecuvântări şi urări de izbândă.

(ss) MIRON 
Mitropolit Primat al României

Gramata
înalt Prea Stinţiei Sale Mitropolitului Moldovei 

efitre Episcopului Hotinului
PIMEN

Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop şi Metropolit 
al Moldovei şi Sucevei

Către Prea Sfinţitul Episcop Visarion al Hotinului 
şi Bălţi.

Prea sfinţite şi întru Christos Iubite Frate,

A trecut mai mult de o sută de ani, de când, prin 

deslipirea samavolnicească a Basarabiei de la ţara mamă
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„Moldova", de către ţara vecină,încetase orice legătură 

politică şi cu ea şi conduceiea şi administraţia duhov

nicească a bisericii din Basarabia, sau mai bine zis a 

laturilor, dintre Prut şi Nistru, care de veacuri era lipită 

jurisdicţiei canonice a scaunului Metropoliei Moldovei 

şi Sucevei.

Această despărţire între mamă şi fiică, se datoreşte 

vremurilor grele şi dureroase, prin care a trecut neamul 

nostru, căci nu cunoaştem, dacă vor fi fost alte neamuri, 

care să fi îndurat greutăţile vremurilor năpraznice, 

precum le-au îndurat strămoşii noştri. .

Dar cu cât greutăţile vremurilor erau mai adânci şi 

mai dureroase, cu atât credinţa strămoşilor noştri în 

Dumnezeu, se întăria şi nădejdea îi mângâia, că vor 

veni vremuri mai bune, întemeiate pe dreptatea lui 

Dumnezeu.

Şi în adevăr, nădejdea lor nu i-a înşelat; căci, drep

tatea s’a făcut şi sCumpa noastră Basarabie, de a sa 

bună voie, prin glasul norodului basarabean, în ziua 

de 27 Martie, anul mântuirii 1918, în urma marelui 

război, prin vitejia oştirii noastre, s’a unit pentru vecie 

cu ţara românească.

Prin această unire frăţească, câştigată prin numeroase 

jertfe, întregindu-se neamul nostru românesc, cuprins 

în hotarele istorice, dela Nistru pân’la Tisa, Dunărea 

şi Marea Neagră, şi alcătuind o singură ţară, România 

Mare şi cu o singură biserică ortodoxă, având ca au

toritate supremă Sfântul Sinod, dar păstrându-şi alcă

tuirea ierarhică metropolitană.

Prin această întregire a neamului, şi potrivit inte

reselor sufleteşti ale norodului nostru românesc, din 

acele laturi, s’a găsit de cuviinţă şi, de către guvernul 

ţării, prin corpurile legiuitoare, s’a hotărât înfiinţarea, 

în scumpa noastră Basarabie, afară de arhiepiscopia 

de la Chişinău, încă a două episcopii: una la Hotin şi 

alta la Cetatea-Albă, aşezate în aceste locuri de scumpe 

amintiri istorice din vremurile cele mai vechi ale nea

mului nostru.

Prea Sfinţia Voastră, de către Marele Colegiu, po

trivit cu art. 1 din legea pentru alegerea metropoliţilor 

şi a episcopilor, cum şi a constituirii Sf. Sinod, aţi 

fost ales, în ziua de 16/29 Martie a. c., episcop al 

acelei de Dumnezeu păzite eparhii şi Majestatea Sa
m

Regele a bine voit a întări această alegere a Frăţiei 

Voastre prin înaltul Decret No. 1410 din 30 Martie 

1923, dându-Vă în ziua de 31 Martie aceiaş an, în-
%

vestitura episcopală, potrivit datinelor ţării şi bisericii 

noastre strămoşeşti.

In urma îndeplinirei acestor acte legale, Noi, Pimen 

Georgescu Arhiepiscop şi Metropolit al Moldovei şi 

Sucevei, de al cărui scaun metropolitan, canoniceşte 

atârnă acea sfântă episcopie, potrivit vechei tradiţii, Vă 

întărim prin aceasta a Noastră carte Metropolitană, în 

scaunul acelei sfinte episcopii.

Păşind acolo, veţi găsi urmele unei vechi episcopii 

cu vrednici episcopi ca : cărturarul Amfilohie, trăitor 

pe la anul 1795, şi alţii.

Acolo, în laturile dintre Prut şi Nistru, veţi găsi un 

norod care păstrează, fără ştirbire, sfânta credinţă or

todoxă, din vremea marelui Arhiereu Petru Movilă şi 

vitejia strămoşească, din vremea lui Ştefan cel Mare şi 

sfânt, neuitatul Voevod al Moldovei.

Veţi auzi de numele multor fii ai Basarabiei, care au 

murit, luptându-se vitejeşte pe câmpurile răsboiului, 

lăsând în urma lor soţie, copii şi părinţi bătrâni.

Veţi g«si ostaşi invalizi, purtând pe trupurile lor ur

mele vitejiei.

Veţi găsi mulţi copii orfani din răsboi şi multe văduve 

îndurerate şi bătrâni slăbănogiţi.

De toţi aceştia, împreună cu clerul şi 'fruntaşii no

rodului, din cuprinsul acelei eparhii, veţi îngriji, chemând 

în ajutor milostenia obştească, în fruntea căreia veţi f i

Prea Sf. Voastră. Şi nu mă mdoesc, că toate acestea 

le veţi face cu grabă şi bună voinţă, întru cât vă cunosc 

calităţile sufleteşti şi dragostea ce purtaţi pentru biserică 

şi norod.

Urmaţi deci acestea ale noastre poveţi Metropolitane 

şi bunul Dumnezeu vă va mări râvna şi vă va spori 

înţelepciunea şi întregul vostru norod credincios vă va 

binecuvânta.

Făcându-Vă din nou, ale Noastre urări, în numele 

Domnului nostru Iisus Christos, pentru o bună şi feri

cită Arhipăstorie, veţi bine voi a împărtăşi clerului şi 

drept credinciosului popor, de toate treptele sociale, 

dorinţa de pace în Christos, dragoste unul cătră altul, 

şi sănătate desăvârşită pentru îndeplinirea datoriilor ce 

avem către Dumnezeu şi scumpa noastră ţară.

Aşa să vă ajute Dumnezeu.

Dată în reşedinţa Noastră Metropolitană, din Iaşi, 

astăzi 10 Mai anul mântuirii 1923.

(ss) PIMEN, METRQPOUTUL MOLDOVEI Şl SUCEVEI

No. 1541

Subiectele confer enţelor pastorale în eparhia
Râmnicului, Noul Severin

Pe anul 1923, au fost date în eparhia Râmnicului 

următoarele teme de tratat în conferenţele pastorale ;

I. Pentru centrele urbane

a) Din oficiu

1. Biserica, şcoala şi armata alcătuiesc laolaltă tăria' 

înăuntru şi în afară a unei naţii.

2. Munca şi valoarea ei igienică şi morală,

3. Problema religioasă privită prin spiritul vremii de 

acum.

4. Ce să creadă şi cum să trăiască adevâratnl creştin.

5. Sfânta Evanghelie e cartea vieţii.

6. Setea de avuţii ucide sufletul şi surpa popoarele.

7. Ce are de făcut Biserica pentru suflete şi societate,

8. Temelia societăţii "e familia creştină.

9. Suferinţa e izvorul înţelepciunii.

10. Răzbunarea creştinului e iertarea,

11. Folosul învăţăturilor din viaţa mucenicească.

12. Mişcările culturale în trecutul biserioii Olteniei,
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ti) Subiecte propuse de centre

1. In ce măsură viaţa orăşanului e prielnică desvoltării
virtuţilor creştineşti.

2. Rolul clerului în afară pentru zidirea sufletească a cre

dincioşilor şi pentru sporirea şi înălţarea mişcărilor culturale.

8. Trebuinţa religiunii pentru întregul cuprins al vieţii.

4. Jocurile naţionale şi însemnătatea lor educativă.

5. Necesitatea şi folosul operilor de binefacere prin bi

serică pentru educaţia popoarelor şi mântuirea omului.

6. Minunile Mântuitorului şi însemnătatea lor pentru 
sufletul creştin.

7. Despre împlinirea datoriilor (conştiinţiozitate),

8. Luxul şi risipa privite în luminile Si Evanghelii şi 

ale vieţii de toate zilele.

9. Păstrarea datinelor strămoşeşti şi folosul lor naţio
nal şi moral,

10. Dumneze văzut în natură.

11- Foloasele aduse de creştinism omenirei.

12. Importanţa educativă a tainei Pocăinţei.

II. Pentru centrele rurale

a) Din oficiu

1. Biserica şi legăturile ei cu şcoala,

2. De ce trebuie să sfătuim pe săteni să trimită copiii 

la şcoală şi ce foloseşte Biserica din aceasta.

3. Binefacerile unei bune gospodării şi dacă se poate 

întemeia o buna gospodărie fără păstrarea rândurilor creş
tineşti.

4. Ce sa creadă şi cum să trăiască adevăratul creştin.

5 Ce răspunderi avem înaintea lui Dumnezeu şi a oa

menilor, daca nu ne cultivăm sistematic pământul de muncă.

6. Cum ne arătăm noi că iubim pe Dumnezeu în viaţa 

de toate zilele ea cetăţeni, români, părinţi şi copii.

7. Dovezi din viaţa de toate zilele şi din istorie că

ce’Jce se înalţă se smereşte, după spusa Evangheliei.

8- Credinţa şi faptele bune sunt pârghiile vieţii de aici 

şi mijloacele de dobândire ale vieţii viitoare.

9. Pregătirea vieţii de dincolo de mormânt.

10. Cum se pot împăca împreună grija vieţii de aioi şi
grija de viaţa de după moarte,

11. Iubiţi pe vrăşmaşii voştri.

12. Nu vă încredeţi în leacuri băbeşti şi ce zice Sf. 

Scriptură în aceasfă privinţă.

b) Propuse de centre

1. Superioritatea credinţei noastre ortodoxe asupra celor

lalte credinţe creştine.

2 Vătămările pe care le aduo sufletelor şi popoarelor 

superstiţiile prin urmările lor.

3. Ce ne învaţă Sf. noastră credinţă, pentru păstrarea 

sănătăţei şi lecuirea boalelor de care putem fi cuprinşi şi 

daoă trebuie să ascultăm şi de doctori.

4. Ce ne învaţă Sf. noastră credinţă şi ce ne spune 

viaţa despre foloasele meşteşugului şi al tuturor meseriilor 

oinstite.

5. Taina Sf. Spovedanii şi folosul ei pentru educaţie şi 

mărire,

6. Repausul Duminical este o trebuinţă şi trupească şi 
sufleteacă.

7. Creşterea copiilor în frioa de Dumnezeu şi în ruşinea 

de oameni şi folosul acestei creşteri.

8. îngrijirea vitelor e o datorie sfântă rânduită de Dum

nezeu spre folosul omului.

9. Ce vătămări ne aduce lăcomia şi cum vorbeşte des

pre ea Sfânta Scriptură.

10. Datoriile sufleteşti, sociale şi materiale pe care Îs 

are creştinul către biserică.

î l .  Respectă ceeace este al aproapelui tău : viaţa luij 
avutul şi cinstea lui zice Domnul.

12. Jurământul falş şi urmările lui pentru educaţie şi 

pentru mântuire.

Fiecare subiect din cele fixate din oficiu se va întovă

răşi cu unul din cele aci arătate propus# de centre după 

oum se va găsi mai nemerit, aşa ca pe fiecare lună, dela 

Ianuarie până la Ianuarie, să se trateze de fiecare şsdinţă 

câte două subiecte.

E X T  E'R N Ă

Salutările Patriarhului Ierusalimului
către

Primatul României

Prea Sfinţite şi Prea Cinstite Mitropolit a! Ungro- 

Vlahiei şi Preşedinte al Sfântului şi Veneratului Sinod 

al Prea Sfintei Biserici din România, în Hristos Dum

nezeu prea iubite frate şi conliturghisitor al smereniei 

Noastre, Domnule Miron, pe Prea Sfin{ia Voastră, 

prea stimat Nouă, cu sărutare sfântă îmbrăţişându- 

Vă, dulce vă salutăm.

Cu bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru, în- 

vrednicindu-ne şi anul acesta, ca împreună cu vene

rabila frăţime de pe lângă Noi şi turma încredinţată 

Nouă de Dumnezeu, să prăznuim, pe cea mai presus 

de orce cuvânt şi înţelegere dumnezeiască întrupare 

a lui Dumnezeu Cuvântului, în Vitleemul cel sfânt, 

în însăşi primitoarea de Dumnezeu peşteră, în care 

„Hristos s’a născut din Fecioara* şi înţelepciunea lui 

Dumnezeu şi Puterea, Prunc în scutece s’a culcat în 

esle, cu multă dragoste am pomenit la Sf. Slujbă şi 

prea cinstitul nume al Prea Sfinţiei Voastre, prea 

preţuit Nouă, cu toată căldura sufletului Nostru, a- 

ducând lui Hristos celui ce s’a întrupat rugăciuni 

pentru Prea Sfinţia Voastră şi Biserica încredinţată 

Vouă.

Grăbindu-ne bucuroşi, ca prin scrisorile Noastre 

frăţeşti, să împlinim obiceiul sfânt al Prea SSntei 

Noastre Biserici şi dorinţa caldă a inimii Noastre, 

felicităm pe Prea Sfinţia Voastră cu prilejul acestei 

mari bucurii, pe care oştile cetelor cereşti, în cântări 

şi laude, au vestit-o la toată lumea. Urăm Prea Sfinţiei 

Voastre, ca să prăznuiţi şi să oficiaţi, din inimă, să

nătoşi şf plini de bucurie, sfintele  ̂şi veselele săr

bători ale Dumnezeeştei întrupări a Mântuitorului
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nostru Hristos; să petreceţi în sănătate şi pace uni

versală anul nou, care bate la uşă şi să vă învred

niciţi, prin darul Domnului, ca şi în viitor, într’un 

lung şir de ani fericiţi, cu seninătate, să prăznuiţi 

sărbătorile Dumnezeeştei iconomii, conducând la pă

şunea mântuirei turma cuvântătoare încredinţată Vouă 

şi contribuind la triumful Prea Sfintei Biserici a lui 

Hristos, spre slava întru tot binecuvântat numelui său.

Acestea urând cu multă dorinţă şi felicitând pe Prea 

Sfinţia Voastră şi rugându-Vă frăţeşte, ca să Vă a- 

duceţi aminte şi de Noi în rugăciunile şi mijlocirile 

Voastre către Domnul, iarăşi Vă îmbrăţişăm cu să

rutare sfântă şi rămânem.

In Sf. Cetate Ierusalim 1922 Dechembrie 25, Al 

Prea Sfinţiei Voastre, preâ stimat Nouă, în Hristos 

frate iubit şi în totul binevoitor.

SS. Damian al Ierusalimului

Intervievul Arhimandritului Scriban
In  ziarul Tahidromos din Constantinopol

In ziarul Tahidromos, care se tipăreşte în Constan
tinopol, a apărut următorul interviev al Arhimandritului 
Scriban, în nr. din 9 Iunie 1923 al acestui ziar.

Patriarhia ccumenică axa ortodoxiei
s

Un interviev al reprezentantului României

Arhimandritul Iulius Scriban e dintre representanţii 

români acela, care a urmărit Conferinţa dela început 

până la sfârşit. Cleric cult, a studiat în Germania şi El

veţia, vorbeşte germana, franceza, italiana şi rusa şi se 

ocupă mult şi cu greaca nouă, pe care doreşte s’o 
înveţe.

Se distinge prin afabilitatea sa şi prin elocvenţă, e

unul dintre clericii cei mai stimaţi în România şi e-

xercită în patria sa o mare influenţă, prin valoarea ce

are. Iubeşte în deosebi publicistica, la care şi colabo
rează adesea.

Ne-a primit în camera sa dela Patriarhie, unde era 

găzduit şi i-am cerut impresiile.

— Sunt foarte muîţămit — ne-a spus — de convo

carea şi lucrările acestei conferenţe. Cred că prin ea 

se inaugurează o nouă perioadă în Biserica ortodoxă 

ţi o nouă fază se prezintă în vieaţa ei. Ieşim din izo

larea în care ne găsiam până în prezent şi sper că a- 

ceste conferinţe se vor repeta des, contribuind la strân

gerea relaţiunilor dintre ortodocşi şi la rezolvarea ches

tiunilor ce se vor presentâ de fiecare dată. Sunt par

tizan al colaborării strânse a ortodocşilor şi voi face 

propagandă în ţara mea în favoarea acestei idei, iar 

dupăcum îmi spunea I. P. S. Mitropolit al Muntene- 

grului, acelaş lucru va face I. Prea Sf. Sa în Serbia. Sunt 

foarte satisfăcut, pentrucă am încheiat relaţiuni atât în 

sânul Conferenţei, cât şi în afară de ea. Deşi cunoaştem 

destul de bine lumea creşină, mărturisesc că multe lucruri 

îmi scăpau şi multe din ele le-am învăţat şi completat 

în cursul şederii mele de treizeci de zile aici.

E adevărat că am constatat unele deosebiri de con

cepţii, dar tocmai aceasta vine ca să dovedească în mai 

mare măsură, cât de aproape trebuie să fim azi unul 

de altul, ca să facem unitatea ortodoxă mai puternică şi 

mai impunătoare. Am cunoscut aici, în clerul şi între 

erudiţii D-voastră, persoane cari m’au încântat cu raza 

largă a concepţiilor lor. Doresc ca Bisericile libere-au- 

tocefale să se intereseze în mod viu de soarta Patri

arhiei ecumenice şi să lucreze pentru restabilirea vechii 

ei străluciri. Patriarhia Constantinopolului e axa în jurul 

căreia trebuie să se învârtească celelalte Biserici orto

doxe, e centrul în jurul căruia trebuie să se concen

treze sforţările unităţii ortodoxe. Toate acestea nu sunt 

simple cuvinte. Le-am repetat în expunerile mele, le-am 

scris de repetate ori, iar ducându-mă în România, nu 

voiu înceta de a susţine această idee.

Cât priveşte lucrările Conferenţei, Arhimandritul român 

s’a exprimat precum urmează:

— Conferenţa a fost în adevăr roditoare în bune ho

tărâri, şi cred că Conferenţele ce-i vor urma vor fi şi 

mai roditoare. O constatare îmbucurătoare, pe care, pe 

lângă altele, am fâcut-o, e unirea strânsă dintre Bise

rică şi Presă aici. Am observat că toate ziarele greceşti 

dedică încontinuu o anumită coloană sub titlul „Bise

rica". în care se arată dela o zi la alta vieaţa Bisericii. 

Aceasta constituie o lipsă în presa română şi voiu re

comanda introducerea ei, aducând ca exemplu ziarele 

D-voastră. Aceeace însă m’a mişcat in mod deosebite 

participarea şi interesul întregii prese greceşti pentru 

chestiunea patriarhală şi limba ei unanimă faţă de sce

nele triste cari ne-au turburat. Dela o asemenea cola

borare a Presei, care represintă opinia publică, şi a Bi

sericii, are mult de sperat Patriarhia şi Ortodoxia în

treagă.

In chestiunea schimbării calendarului.

Comunicare către

Mitropolitul Primat al României.

Înalt Prea Sfinţite Stăpâne,

Respectuos vin a vă aduce la cunoştinţă că, potrivit în
sărcinării pe care mi*aţi dat-o, de a comunica la Constan* 
tinopol câ termenul admis pentru îndreptarea calendarului 
e prea scurt, întru cât hotărârea din Iunie, după închi
derea Sfântului Sinod, nu se poate aplica la 1 Octombre, 
fiindcă Sf. Sinod se întruneşte abia în Noembre pentru a 
ratifica, — am scris aceasta la Constantinopol şi înalt Prea 
Sfinţitului Patriarh ecumenio Meletie IV ia Sf. Munte şi 
am primit dela Constantinopol, din partea Vicariatului, ur
mătorul raspnns: „Am ţinut socoteală de observările voastre. 
Deci foarte probabil aplicarea va trebui amânată pe anul 
viitor, cu atât mai mult cu cât şi alte Biserici ortodoxe 
s'au pronunţat în favoarea acestei amânări. In tot cazul, 
credem că ar trebui să avem până acum un răspuns oficial 
al înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Primat al României, prin 
care sâ ne confirme primirea scrisorilor noastre cu privire 
la hotărârile luate în Congresul Panortodoxw.

Smerit rugându-Vă de arhierească binecuvântare, sunt al 
înalt Prea Sfinţiei Voastre prea plecat fhrfduhovniceso.

Arhim. SCRIBAN.
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Preoţii de mir. Trecutul lor până la începu
tul veacului 19 şi după aceia Prelegeri la Uni

versitatea populară din Vălenii-de-Munte în August 

1923 de P ăr . Dr. N. Popescu, profesor la faculta

tea de teologie din Bucureşti.

Păr. Dr. N . Popescu, noul profesor de istoria Bise

ricii româneşti la facultatea noastră de teologie din 

Bucureşti, n’a avut norocul să-şi poată dezvolta cursul 

său, la care aşa de mulţi îl doreau profesor. Abia şi-a 

început cursul de deschidere în Noembre trecut, şi apoi 

au izbucnit turburările universitare şi nu s’au mai putut 

face cursuri. Iată însă că a găsit pe o nouă cale chipul 

de a aduce în public unele din întinsele sale cunoştinţe 

istorice, pe care opiniunea publică a Bisericii noastre 

le aşteaptă cu dor dela Sf. Sa. Fiind poftit de d. N. 

Iorga să ţie şi Sf. Sa cursuri la Universitatea Popu

lară din Vălenii-de-Munte, a vorbit de mai multe ori 

despre subiectul numit mai sus, pe care noi îl găsim 

rezumat în două numere din Neamul românesc (14 

şi 16 Aug. 1923). Dată fiind însemnătatea subiectului, 

socotim şi noi de mare folos să nu trecem acestea cu 

vederea, ci să le aducem la cunoştinţa cititorilor noştri.

Si. Sa a spus, mai întâi, că, în această materie, au 

mai scris Dr. /. Mateiu din Cluj, pe când era student, 

acelaş care are un art. şi în acest nr. al acestei reviste; 

apoi Păr. I. Furtună din Dorohoi.

Păr. N. Popescu spune că chipul cum a fost înfă

ţişat preotul până acum, după izvoare de un singur 

fel, nu ne dă o înfăţişare adevărată. Judecându-1 nu

mai după condicile şi arhivele dela mitropolii şi epis

copii, eşti greşit îndrumat, fiindcă în acestea se face 

pomenire numai de preoţii răi, pe când, dacă cercetezi 

cronicile şi istoria feluritelor sate, dai de cealaltă în

făţişare a preotului, omul harnic şi fruntaş al satului.

Nici afirmarea că preotul era incult nu e adevărată, 

fiindcă cultura nu trebuie judecată potrivit cu ce avem 

azi, când preoţii au seminariul sau teologia, ci după 

starea de cultură a obştei. Apoi judecând aşa, preotul 

era mai învăţat ca toţi cei din jurul lui. Cu toată mi

rarea Episcopului Melhisedec, că preoţii nu ştiau sla

voneşte, totuşi, zice Păr. Popescu, ei ştiau mai bine 

slavoneşte decât cei însărcinaţi cu scrisul în casele boie

reşti şi care ştiau graiul slavon mult mai puţin decât

preoţii, dovadă documentele de atunci, foarte prost 
scrise slavoneşte.

Că preotul nu era pe o treaptă de cultură înaltă, 

nu e de mirare, întru cât nu erau şcoli în care să 

poată învăţa. Mănăstirile erau singurele locuri unde 

putea învăţa ceva din scrisul slavonesc şi din 'slujba 

bisericească, iar ce învăţa de aici, trecea din tată în 

fiu. Constantin Mavrocordat închidea pe preoţi prin 

mănăstiri şi-i punea să înveţe cu sila. Mai târziu, Alexan

dru Ipsilanti a deschis şcoli. Tot în acea vreme, Var-

tolomei Măzareanu a înfiinţat o şcoală în Bucureşti 

din care s’a dezvoltat apoi actuala facultate.

In ce priveşte starea materială, preoţii au fost în de 

obşte săraci. Duceau viaţa ţăranului, trebuiau să lucreze 

pământul, şi atunci se înţelege că mâna lor îngroşată 

nu mai putea scrie slove frumoase. Erau supuşi tot la 

dările ţăranului, pe lângă cele ale tagmei lor către mi

tropolit, episcop şi protopop. Nu totdeauna preotul a 

fost scutit de dările obşteşti, şi din pricina acestor greu

tăţi nu erau mulţi cei care se făceau preoţi. Pe vre

mea lui Ştefan cel Mare, găsim numai câte un preot 

de sat. Numai o uşurare relativă de mai târziu a făcut 

că, în vremea mai apropiată de noi, găsim câte 5 şi 

chiar 10 preoţi în câte un sat. In de obşte însă, preoţii

au fost săraci şi numai cazuri rare sunt acelea când 

găsim printre ei şi oameni cu stare.

Cu toată puţina lor pregătire şi sărăcia lor, zice Păr. 

Popescu, preoţii au făcut foarte mult ca tagmă socială. 

Tocmai prin pricina sărăciei lor, s’au mai ocupat şi 

cu altceva. Au fost tipografi, zugravi, lumânărari, purtă

tori de porunci din partea mitropoliei, căutători de 

postav (postăvari) pentru trebuinţele mitropoliei, legă- 

tori de cărţi şi altele.

Tot pe ei îi găsim ca păstrători şi poate şi urzitori 

ai poeziei populare. Colindele sunt plăzmuirea lor şi 

ei umblă pe la credincioşi în ajunul Crăciunului cân

tând nu numai tropare, ci şi cântece populare.

In scurt, Păr. N. Popescu dă următoarea zugrăvitură 

despre starea preoţilor până la începutul veacului 19:

Cunosc cartea cât se putea pe atunci la noi, în orice 

caz, mai multă ca alţii din jurul lor; sunt supuşi la d&ri 

oa ţăranii; greutatea ţăranului este şi a lo r; ţăranii erau 

„români", erau şi ei, trăiau pe moşia altuia caşi ţăranul ; 

viaţa lor materială era slabă. Dar în acest trecut destul 

de greu, preoţii de mir, caşi oierul monahal, au luptat 

pentru cultura naţională ca tipografi, legători, zugravi, 

scriitori, călăraşi, cerari şi altele.
m

In partea II, Păr. Popescu se ocupă de preoţii de mir 

din veacul 19 şi de azi. Spune că, în această perioadă, 

preoţii au avut şcoli unde să se poată cultiva, mai întâi 

seminariul „Veniaminu dela mănăstirea Socola de lângă 

Iaşi, mai apoi seminariile eparhiale, înfiinţate sub pre

siunea regulamentului organic şi care s’au deschis cu 

mari ceremonii, în prezenţa Domnitorului şi a Episco

pului eparhiot. Seminariile la început au fost bune, 

fiind cârmuite de oameni învăţaţi, veniţi din Ardeal. 

Dar curând au slăbit, fiindcă nu se găseau profesori 

bine pregătiţi. Au năvălit elemente mireneşti, care adu

ceau cu ele o mentalitate nepotrivită pentru nişte se- 

minarii şi care s’a simţit în cler multă vreme. La se

minariul din Argeş a fost profesor un anarhist rus-
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polon, Dr. Russel, care, la moartea sa, a cerut să fie
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înmormântat fără preot, şi când stăpânirea s’a mişcat 

împotriva acestui fapt neobişnuit, Dr. Istrati, care mai 
%

târziu a fost ministru de Culte, a strigat împotriva tira

niei Bisericii. In spinarea unei asemenea stări Păr. Po

pescu dă faptul că mulţi teologi apoi au şovăit să mai 

îmbrace haina preoţiei.

Se mai adaogă, zice Sf. Sa, încă un fapt. Pe la 186065 

mulţi etudiară în străinătate şi teologia, Protestantismul 

era stăpânit de şeoala din Tiibingen, oare era cu desăvâr

şire necredincioasă, distructivă. Cum puteam aduce de acolo 

oamenii noştri ? Avem exemplul profesorului de teologie dr. 

Niţulescu, care toată viaţa lui a distrus credinţa, bazat pe 

o critică ştiinţifică neîntemeiată, căci şcoala din Tubingen 

căzuse de mult. Teoriile lui erau grozave într’o facultate 

teologică ortodoxă, noroc că uneori auditorii lui erau destul 

de bine pregătiţi. B-ăul fiind chiar în seminare, e de mirat 

ai există la noi credinţa în Hristos.

Despre cărţile de învăţătură în seminarii, Paf. Pope

scu spune că erau mai bune cele lucrate odată de 

Melchisedec şi de fraţii Scriban, care ar trebuie întro- 

duse şi azi, şi că au fost înlocuite" cu altele lucrate 

după izvoare catolice şi protestante şi care nu stau în 

nicio legătură cu credinţa ortodoxă.

Şi aceasta, zice Sf. Sa a fost ceva care a scăzut din 

puterea sufletului preoţesc din vremea noastră.

Dar nu s’a isprăvit aci. Sf. Sa mai găseşte o pagubă 

în faptul că în seminarii existau greaca şi latina, şi 

profesorii care predau aceste limbi erau buni. Dar erau 

slabi cei de teologie, şi atunci înfllorea o ramură care 

însă nu era teologică şi dădea şcolarilor alte gusturi.

La aceasta mai trebuie adăogată pornirea protivnică 

Bisericii de pe la mijlocul veacului trecut, care alcă

tuia o atmosferă puţin priincioasă creşterii clerului. 

Proiectul de Constituţiune a ţării din 1864 orânduia 

că preotul să poate fi şi învăţător. Când a fost însă 

la vot, aceasta s’a şters din Constituţiune.

Deci profesorii laici, atei sau revoluţionari, oărţi slabe 

imitate după catolici şi protestant! profesori clasici mai 

buni decât cei de teologie, direcţia anticlericală dominantă, 

acuzarea adusă Eisericii că e retrogradă, fao ca mulţi din 

studenţii în teologie să dezerteze, îmbrăţişând alte cariere1 

Aşa d. Sim. Mehedinţi, cunoscutul geograf, dr. Marinase», 

•avant apreciat în toată lumea ştiinţifică, fraţii Erbiceanu 

şi aţâţi alţi profesori universitari an fost şi ei teologi-

Scriind acestea, fără îndoială că Păr. Popescu se 

gândeşte la seminariul „Nifonu, în care a învăţat Sf. 

Sa, unde era profesor un om învăţat ca Anghel De- 
metrescu sau ca Georgian, iar teologia era înfăţişată 

mai slab. Dar nu la toate seminariile clasicismul a 

fost bine reprezentat. In genere însă lucrul e adevă

rat pentru toate obiectele profane, nti numai pentru 

clasicism. Se găseau profesori mai buni pentru cele

lalte ramuri de studiu decât pentru teologie, şi acea

stă până în ziua de azi.

Din 52 de absolvenţi ai unui an la Seminarul „Nifon", 

zice Păr. Popescu, unul singur a îmbrăţişat oariera preo 

ţească. Ceilalţi sunt astăzi profesori, revizori sau inspec

tori şcolari, ba chiar şi agenţi de percepţie. De vină este 

educaţia.

Păr. Popescu spune, mai încolo, că starea semina- 

riilor era mult mai|bună peste munţi. Fiind sub străini, 

Românii de acolo nu aveau chip să aleagă între multe 

cariere. Pe de altă parte, organizarea dată Biserici 

de Şaguna dădea preotului rol de cârmuitor în viaţa 

poporului. Aşa se face câ preotul de peste munţi a 

fost pregătit pentru chemarea sa şi dacă noi am gă

sit acolo un teren bine lucrat pentru îndeplinirea 

unirii poporului românesc, o dator im înainte de toate 

preotului.

In Bucovina, zice Sf. Sa, preoţii n’au stat la acea

stă înălţime sufletească pe care am găsit-o peste 

munţi. Bine plătiţi din Fondul religionar, ei se soco

teau mai mult nişte funcţionari şi nu se prea sinchi

seau de popor.
%

In Basarabia, preoţimea s’a bucurat de sprijinul stă

pânirii ruseşti şi s’a rusificat.

In această susţinere mai de grabă credem că Păr. 

Popescu nu are dreptate. E adevărat că aşa ni s’a 

tot spus nouă, că preoţii basarabeni sunt rusificaţi. 

Dar alţii care au grăit mai pe urmă au venit şi au 

spus că nu e aşa. Unul care a trăit în mare intimi

tate cu ei a fost d. Ghibu, profesor la universitatea 

din Cluj, şi care a lucrat în Basarabia în 1917— 18. 

Intr’un articol de curând din Adevărul, d- nia sa spune 

că preoţii din Basarabia au fost buni Români şi că 

au făcut slujba mai mult în româneşte, după cărţi 

aduse dela noi şi chiar din Transilvania. Tot aşa 

spune un cunoscător al vieţii basarabene, şi în de- 

obşte ruseşti, d-rul Duscian, care, în mai multe arti

cole în Universul, pe care noi le-am reprodus aici, 

spune limpede că preoţii basarabeni şi-au îndeplinit 

frumos chemarea lor pentru datoria către neam. .

In ce priveşte starea materială, starea preoţ:mii în 

această vreme era bună în Basarabia şi Buco/ina, dar 

rea în Transilvania şi la noi.

Când în principatele noastre s’a făcut exproprierea 

la 1864, mulţi din boierii expropriaţi, care mai nainte 

fuseseră cititori de biserici, nu le-au mai putut ajuta 

nici pe ele, nici pe preoţi. Starea s’a înrăutăţit dupâ 

ce ministrul Carp a statornicit pentru preoţi lefuri 

între 50—80 de lei lunar. Păr. Popescu numeşte acea

sta un „un foarte mare rău, care înseamnă atâr nare a 

preoţimii de partidele de guvernământ".

întemeiat pe aceste motive, Sf. Sa trage următoa

rea încheiere pentru starea preoţîmii din veacul 19:

Preoţii neplătiţi bine, nepregătiţi ca educaţie, duşmăniţi 

de toţi, fao ca seminariştii să dezerteze în masă. Am ajuns 

să dai cu arcanul pentru a găsi un candidat de preot. 

Satele însă cereau preoţi.

It
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După aceasta, Părintele vine la judecarea stării 

dela 1893 încoace, când seminariile au fost reformate 

prin legea Iul Tache Ionescu. Sf. Sa judecă aspru 

tarea aceasta. Spune că „directorii erau mai mult 

intendenţi decât conducători sufleteşti, şi seminariile 

erau aproape şcoli laice. A fost o crassă lipsă de

{iile de pietate pe care, cu multă dreptate, le cere 

inspectorul general dela Culte d. I . G. Savin.

In partea cea mai din urmă, Păr. Popescu scrie des

pre felul cum e privit preotul în ziua de azi. Pome

neşte de zugrăvirea urâtă pe care i-au făcut pe ne

drept unii din scriitorii noştri. Intre aceştia, nume-

prevedere, o uşurinţă şi o ignoranţă, practică politi- şte pe d-nii Sadoveanu, Pâtrâşcanu şi Visarion, care

danilor faţă de această clasă de oameni", adică faţă nu ştie să întrebuinţeze bine punctuaţia, dar ştie sâ
de preoţi.

Dintr’o asemenea greşită procedare făţă de pregă

tirea clerului, urmează ceiace se întâmplă în ziua de 

azi, că nu se mai găsesc preoţi. Ţăranii nu cer nici 

primari, nici jandarmi, nt’ci învăţători, ci preoţi. Se 

duc cu grămada la episcopii şi mitropolii cerând preoţi 

şl aşa se face, zicem noi, că episcopii şi mitropoliţii, 

ne mai având preoţi pregătiţi, trimet călugări. Deci 

faţă de tânguirea de curând a Părintelui Gotcu la Iaşi, 

că se trimet la sate călugări nepregătiţi, scriitorul 

acestor rânduri, care e şi el călugăr, zice că nici că

lugării nu Sunt bucuroşi că se duc la parohii, când 

de ei e nevoie la mănăstire, unde e mult de lucru, 

ci numai nevoia vremii face aceasta şi ei fac o jertfă 

care e în paguba mănăstirilor.

In foarte frumoase cuvinte, Păr. Popescu spune că 

„au fost vremuri când n’a fost domn. în ţară, n’a fost 

armată, n’au fost şcoli, dar preoţi au fost totdeauna. 

Preoţimea este instituţiunea cu cea mai desăvârşită 

continuitate. Pentru ce, deci, nu poate avea încredere 

politicianismul nostru în ceice până acum au crescut 

şi au condus satele şi care le pot conduce şi azi mai

bine decât orişicine?"

Faţă de starea seminariilor după 1893, scriitorul 

acestor rânduri nu împărtăşeşte judecata Părintelui 

N. Popescu. Că directorul a ajuns numai intendent, 

nu e vina legii, ci a directorului însuşi. Reforma lui 

Tache Ionescu a voit să aducă o perioadă de cul

tură pentru cler şi, în adevăr, seminariile cu 8 clase 

au foarte multe mijloace prin care pot da această 

cultură cu mult mai mult decât în perioada mult mai 

slabă de mai nainte. Teologia e destul de bine re

prezentată ca studii şi programe. Dar nu strică legea 

dacă directorul ţinea să fie econom, când putea fi om 

de cultură şi educator. Cine strică dacă eşti doctor 

în teologie şi ţii teologia sub obroc! Mai mult se pot 

învinui în astfel de cazuri capii spirituali ai directori

lor, care fiind şi ei răspunzători de buna creştere a 

clerului, nu trebuie să lase pe directori să se facă 

iconomi şi să se ţie de altele. Chemarea lor e creş

terea şi învăţătura. In genere, părerea noastră este 

că cele mai mari lipsuri ale seminariilor, în urma legii 

dela 1893, sunt directorii şi spiritualii. De ei atârnă 

să se facă şi cultură şi educaţiune. Şi cu toată stin

ghereala pe care o poţi avea din alte laturi, precum 

marea laicizare a şcoalelor, influenţa unui vrednic direc

tor şl a unor buni spirituali tot poate răzbi pentru 

a da copiilor suflet creştinesc. Ei au mijloace de a in

troduce Biblia şi a o face citită, a întroduce exerci-

mfăţişeze pe un preot beat, cu barba căzută în apă 

iarna şi îngheţată acolo. «Scriitorii noştri de azi, zice 

Sf. Sa. cu onorabile excepţii, se întrec în căutarea 

unor efecte ieftene, prezentând pe preot în chipul cel 
mai murdar».

încheind, Păr. Popescu spune că, dacă ne plângem 

de sfâşierea sufletească pe care o băgăm de seamă 

azi, mântuirea nu poate veni decât dela nişte preoţi 

bine pregătiţi, mai bine înzestraţi cu cele pentru trai 

şi altfel cinstiţi. Nu avem nevoie de partid clerical,

care însă n’ar fi greu de întocmit. Gândul de a face 

aceasta n’a fost, deşi am avut nu o secularizare, ci 

două. Dar să nu vie vremea, zice Sf. Sa, ca nu Sta

tul, ci Biserica să'ceară despărţirea de Statl Biserica 

va fi în stare să trăiască şi atunci, dar Statul fără 

ajutorul Bisericii, pe care acum nu-l bagă în seamă, 

se va prăbuşi. Deci îndreptarea va veni, dacă Statul 

şi societatea nu vor mai păcătui în punctul acesta.

Arhim. SCRIBA2T 

Nepotriviri....
Eu cumpăr revistele după ce mal nainte m’am uitat 

să văd cine scrie într’însele. Numai astfel am garanţia 

întreagă, că banul pe care l-am dat pe ele nu va fi 

fost întrebuinţat să-mi procure cine ştie ce maculatură, 

de care nu am nevoe, şi dacă cumva ar fi şi aceasta, 

n’aş avea plăcerea de a o {Măti aşa scump. Iar în 

preajma sărbătorilor, obicinuesc a cerceta slova de 

sărbătoare, chiar după ce timpul s’a cam îndepărtat, 

fiindcă după cum îmi sunt mai dragi oamenii curaţi şi 

îngrijiţi ca prezenţă, tot astfel şi revistele de sărbă

toare mă ispitesc şi le citesc cu nesaţiu.

In astfel de împrejurări, mi-a căzut în mâini „Fla

căra" numărul de Paşte din anul acesta, pe care am 

cumpărat-o mai cu deosebire, pentru a vedea ce se 

vorbeşte de noul director general al Teatrelor domnul

I. Vasilescu-Valjean, pentru articolul părintelui Gala 

Galaction şi pentru ce va fi scris domnul Ion Bianu, 

în care ordine le-am şi citit scrisul. Las’că în urmă 

am citit şi pe ceilalţi distinşi şi mult stimaţi cola

boratori ai numărului de Paşte ai revistei Flacăra, 

pentru că am şi cusurul că, odată ce dobândesc o re

vistă, nu mă opresc până ce nu o citesc complet. 

Oameni izolaţi şi doritori de noutăţi, noi cei din sate, 

nu am putea face astfel.

Dar articolul domnului Bianu, de altfel frumos scris 

„ f D. Onciul", în care aduce cuvinte de laudă acestui 

mare istoric şi academician, mi-a produs o desiluzie.

La început l-am urmărit cu o plăcere mereu cres

cândă, până la cuvintele cu care se şi termină: „In
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pământul Bucovinei, care şi l-a luat înapoi, după lungă 

şi jodnică muncă înclinată luminării neamului, să se 

odihnească după vrednicie rămăşiţele Ini pământeşti 1“l) 

Eu, drept să spun, aceste cuvinte mi s’au părut 

ca o pălărie moale în capul unui general îmbrăcat în 

uniformă. După crucea din capul titlului, mă aşteptam 

ca Domnul Ion Bianu să fi scris: Dumnezeu să odih
nească după vrednicie..... Sau dacă domnul Bianu a 

evitat într’adins cuvântul Dumnezeu, pe care dealtfel 

nu-1 găsim nici decum întrebuinţat în acest articol, 

trebuia să înlăture şi crucea vizibilă şi pronunţată 

dela capul... regretatului D- Onciul. Căci noi creştinii 

cari ne şi revendicăm acest semn, celor cu cruce la

cap le zicem: „Dumnezeu să-l odihnească, sau să-l 

ierte, iar nici decum, să se odihnească ele dela sine 

nişte rămăşiţe pământeşti.

La moartea unui coleg creştin şi în preajma Sfintelor 

Paşte, într’o revistă întemeiată de actualul ministru 

al Cultelor, domnul Constantin Banu şi alături de pă

rintele scriitor Gala Galaction, puţintică religiositate 

se impunea.

In afară însă de acest păgânism nenatural şi incon

secvent, articolul domnului Ion Bianu se vede a fi al 

unui om de înaltă cultură.

Pr. 1. iLlESCU

GelarU' Romanaţi.

ÎNSEMNĂRI  MĂRUNTE

Organizarea unitară a Ortodoxiei.—La Confe-
*

renţa interortodoxă din Constantinopol, scriitorul aces

tor rânduri a cerut crearea unui organ central orto

dox, prin care Bisericile ortodoxe să intre într’o comu

nicare mai deasă şi mai vie, fiindcă, dacă zici Biserică, 

zici o unitate cu viaţa ei proprie şi cu probleme ge

nerale, care pot fi şi altele decât numai cele ale fie

cărei Biserici naţionale în parte. Starea de izolare duce 

la neînţelegere, la plăzmuirea unei psihologii deosebite, 

la introducerea de forme care stabilesc prea multe deo

sebiri intre o ramură şi alta.

Tâlcuind spusele subsemnatului din Mai trecut în 

Universul, ziarul catolic Albina din Bucureşti (12 Aug. 

1923) spune că eu cer să imităm pilda B-sericii catolice.

Adevărul este însă că eu m’am gândit ceva mai de

parte: M’am gândit că, încă dela începutul Bisericii, 

până a nu fi pe lume catolici şi ortodocşi, Biserica era 

într’o vie comunicare şi aşa a stat în perioada sinoa

delor ecumenice, iar dacă ne-am despărţit apoi în 

Răsăriteni şi Apuseni, Răsăritenii tot au comunicat în

tre ei. In Ţările româneşti veneau mulţi Patriarhi or

todocşi, un romârr^a putut ajunge mitropolit al Kie

vului, la laşi s’a putut ţinea un sinod al Bisericii or

todoxe, în Transilvania se duceau clerici dela noi şi de 

acolo veneau la noi, mitropolitul ortodox de peste munţi 

era sfinţit ia Bucureşti, un sârb a putut înfiinţa mănăs

tiri în Oltenia noastră, un rus a putut da înflorire Mâ

năstirii Neamţului. Asta înseamnă că Biserica ortodoxă 

comunica ceva mai viu ca acum, chiar în împrejurări 

foarte vitrege, şi nu se simţea stingherită la fiecare pas 

de deosebirea naţională. Câci oamenii nu vedeau o 

împotrivire între una şi alta. Starea naţională a fiecă

ruia nu era pentru niciunul o piedecă de a fi şi bun
v

ortodox şi a se simţi solidar cu interesele ortodoxiei 

de pretutindenea şi a trata în comun lucruri care folo

seau tuturor, sau a da ajutor unei ortodoxii care nu 

era a ţării tale, dar era tot ortodoxia ta, fiindcă există 

o singură Biserica ortodoxă, care trebuie să-ţi fie scumpă, 

oriunde ar fi ea.

Abia dela prefacerea Statelor vechi în State moderne, 

această stare de împărtăşire între o Biserică naţională 

şi alta a luat sfârşit. E chestiune de nicio 100 de ani. 

De aceia n’am cerut să imităm Biserica Romei, ci să ne 

întoarcem la o formă de viaţă care era până mai ieri. 

Dacă în Biserica Romei această trebuinţă este împlinită, 

eu o laud din toată inima. Dar lucrul acesta nu e spe-

*) ef. Flacăra an. VIII. Nr. 9, Aprilie 1923 pag. 164.

cific numai ei, ci este o trebuinţă firească intre oamenii 

duşi de aceleaşi gânduri. Oare felurite preocupări in

telectuale nu fac pe oameni să comunice peste graniţe 

şi să se adune în congrese internaţionale? Ce ar fi ca 

învăţaţii de o categorie să se mărginească numai la 

cei pe care-i cuprinde o ţară?

De aceia avem a face cu o stare firească pe care am 

avut-o, pe care Biserica Romei o are, pe care o găsim 

în atâtea ramuri ale vieţii sociale şi ştiinţifice şi e ne

firesc să n’o aibă tocmai Biserica, ea care este un aşe

zământ universal.

Lipsa de relaţiuni între ramurile aceleiaşi Biserici e

o pagubă. Dacă am ajuns la această stare, trebuie s’o 
socotim ca un fapt trecător şi să ne întoarcem la sta

rea cea firească, în care până mai ieri am fost.

De aceia trebuie să ne şi organizăm în sensul acesta. 

Una din slăbiciunile noastre este că nu avem o limbă 

de comunicare şi ne uităm ca străini unu! !a a!:u’ Se 

înţelege, nu putem şti cu toţii limbile vecinilor * 

fraţilor din altă ramură ortodoxă, dar e de aj’jns daci 

o au unii. Răul însă este că n’o au mai niciunii. Lim

bile care stau în mijlocul vieţii ortodoxe sunt greceasca 

şi ruseasca. Ele însă sunt prea puţin cunoscute între 

noi. Trebuie făcut ceva pentru a umplea golul. In ce 

priveşte ruseasca, preoţii noştri din Basarabia pot 

avea o însemnată chemare, aceia de a ne sluji pentru 

a păstra legătura cu ortodoxia rusească. Bine înţeles, 

e vorba de alte vremuri, când aceasta se va putea face 

mai cu uşurinţă. Şi până atuncea însă chemarea lor 

se va putea pune în lucru prin traducerea în române

şte a însemnatelor volume de teologie rusească. Nicio 

clipă noi nu trebuie să perdem legătura cu aceasta

In ce priveşte limba grecească, trebuie sa avem un
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seminar în care să se predea temeinic limba grecească alcoolului. Apoi a publicat o carte în care înfăţişează.

modernă. Acesta ar trebui să fie seminariul din Con

stanţa. Noi avem mare rol de îndeplinit în Răsărit şi 

ne trebuie un seminar care să ne dea elementele de

care să ne putem sluji pentru a păstra legătura cu el.

Iată cugetări care izvorăsc din singura privire a in

tereselor ortodoxiei şi care nu au nimic a face cu o 
imitare a Romei. Căci e vorba de o stare pe care şi

noi am avut-o şi pe care e vremea să ne silim a o

pune în fiinţă din nou.

Vremurile nouă aduc o chemare nouă. Răspunderea 

zilelor de azi e mai grea ca a celor trecute. Dacă pro

testanţii, care sunt culmea răzleţirii au ajuns la încre

dinţarea că trebuie să aibă o înjghebare unitară (vezi 

art. meu din nr. trecut despre apropierea Bisericilor), 

cu atât mai mult noi, care o avem în doctrina şi prac

tica noastră.

\

Roadele opririi băuturii alcoolului în America.
Se ştie că în America e oprită fabricarea şi vânzarea 

băuturilor spirtoase şi că cele mai aspre măsuri sunt 

luate pentru desfiinţarea plăgii alcoolismului. Cu toate 

acestea discuţiunile sunt până acum pentru şi contra. Unii 

spun că măsura a dat roade, alţii că nu. Mai cu seamă 

spun că nu dezmăţaţii Europei, care înţeleg slobozenia 

pentru toate păcatele şi care nu sufăr să vadă vreo 

măsura luată împotrivă. Pe foarte mulţi îi auzi cârâind 

numai aşa, din pornirea de a ocărî tot ce înseamnă 

măsură administrativă în folosul moralei. Şi Americanii 

sunt alţi oameni decât noi, oameni care nu înţeleg să 

lase frâu slobod pentru atâtea ticăloşii lăsate neoprite 

pe pieţele Europei. La dânşii morala e bine apărată şi 

asta nu pot suferi dezmăţaţii noştri, de a vedea mă

suri publice în slujba moralei.

Noi am urmărit chestiunea luptei împotriva alcoolis

mului în Statele-Unite ale Americei de Nord, tot aşa 

după cum urmărim şi chestiunea avorturilor sau cea a 

arderii morţilor. Şi iată ce am aflat.

Măsura opririi alcoolului e capătul unei lungi mişcări. 

De mult se duce în Statele-jJnite lupta grea împotriva 

acestei pacoste de pe spinarea oricărui popor.

In 1900, 3 din Statele care alcătuiesc Statele-Unite

A

in-

îndrăzniseră să oprească băutura alcoolului; în 1914

numărui Statelor care au luat această măsură s’a suit

la 19; în 1917 la 30; iar când Statele-Unite au intrat

în război, guvernul Uniunii a întins măsura peste 
treaga ţară.

S’au găsit destui oameni care să se împotrivească, 

mai cu seamă politicianii. Dar în Statele-Unite se în

fiinţaseră multe societăţi de cumpătare din îmbold reli

gios. Ele zămisliseră şivoiul părerilor împotriva alcoo

lului, aşa că, în faţa unei opiniuni publice bine îndru

mate de cugetarea creştinească, politicianii au rămas cu 

buzele umflate şi oamenii credinţei au triumfat.

Să cercetăm acum să vedem care sunt rezultatele.

Un preot din Australia M. G. Gordon) a cutreierat 

America de Nord, timp de un an de zile, 1921—22,

cele aflate. Cu toate că şi acum e batjocorita munca 

de stârpire a alcoolismului, prin teatrele şi cinemato

grafele din oraşele mari, totuşi Preotul Gordon a găsit 

rezultate însemnate, care cu niciun preţ nu pot fi ne

băgate în seamă. Astfel el spune că în New-York, de 

pildă, numărul celor morţi din beţie a scăzut dela 687 

în 1916, la 119 în 1921.

Numărul celor care iimplu închisorile, apoi, a scă

zut la jumătate, ceiace s’a băgat de seamă şi în Suedia, 

unde de asemenea s’a dus grea lupta împotriva beţiei. 

Prin urmare se constată că mulţi ajung a fi închişi din 

pricina beţiei.

Ceiace e mai uimitor e că, fiind întrebaţi înşişi 

cei închişi ce zic ei despre măsura aceasta a opririi 

alcoolului şi dacă sunt pentru sau contra, numai 1 % 

au fost de părere să se lase băutura slobodă. Şi cer

cetarea care a dat acest rezultat s’a făcut în nu mai puţin 

de 322 de închisori din Statele-Unite.

Vânzarea băuturilor spirtoase însemna un mare ne

goţ. S’ar fi zis că oprindu-1, se aducea o mare pagubă 

şi turburate unei întregi ramuri în care se producea, 

se cheltuia şi se consuma. Cu toate acestea băncile şi
*

casele de economie au constatat că ele mai cu seamă 

acum primesc sume care se depun, după ce acest 

comerţ a fost oprit.

Tot aşa constatările serviciului sanitar: mor mai puţini 

oameni.

Dar cei mai fericiţi din toţi sunt copiii. Banii fami

liei nu se mai duc pe băutură şi ei au scăpat de mi

zerie. Traiul bun a crescut şi bolnavii s’au împuţinat.

Vrednică reformă şi măreţe rezultate. Aceasta e cons

tatarea pe care a făcut-o preotul şi ea trebuie să bucure

pe oricare om de bine. Numai trebuie sa ne aratam 

dorinţa ca şj^guvernele altor ţări să ajungă a avea în

drăzneala pe care a avut-o guvernul american.

Preoţi şi serbări cu bal.— In jud. Covurlui este 

un preot de seamă, de care am mai pomenit noi aici, 

Păr. Petru Gh. Savin din com. Joraşti. Din când în 

când îi citim numele prin ziarul Galafii-Noi din Galaţi, 

pentru munca sa neîncetată de a-şi/ridica satul cât mai 

sus. Şi veştile despre străduinţa sa le citim uneori şi 

aiurea, precum în foaia săptămânală Cultura Poporu

lui din Cluj (vezi nr. din 26 Aug.)

Iată cum îl apreciază cineva care scrie în Galaţii- 

Noi: «Comune sunt multe în judeţul nostru, cu case 

mari, cu gospodării curate, cu oameni înstăriţi, a căror 

coşare sunt pline de grâne, dar puţine comune atrag 

privirile ca Jorăştii.

„E mare deosebire între celelalte comune şi aceasta. 

„Oamenii par alţii, mai curaţi la trup, hainele lor de 

sărbătoare sunt îngrijite, parcă chipul lor ar reflecta 

sufletul. De ce? Aici e întrebarea. Răspunsul îl cunosc 

mulţi, dar totuşi îl voi da aci, spre cunoştinţa celor 

ce nu ştiu.

«In satul Jorăşti se lucrează pe teren cultural, se

pentru a-şi da seamă de rezultatul măsurii cu oprirea pune suflet pentru luminarea sătenilor şi aceasta graţie
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apostolului ce se numeşte Părintele Petre Savin, un 

tdealist în aceste timpuri realiste, cu iubire mare de 

neam şi ţară şi care împreună cu preţioşi colaboratori, 

îşi petrece viaţa într’un mod desinteresat, pentru binele 

sufletesc al celor ce l̂ înconjură".

Iată ce frumos e apreciat! (în nr. dela 22 Aug. a. c.) 

şi aceasta cu prilejul unei serbări pe care a dat-o în 

satul său la 12 Aug. şi pe care însuşi sf. Sa a veştit-o 

prin acelaş ziar în nr4 dela 1 Aug.

Cu toate aceste laude, două lucruri nu-mi plac şi 

trebuie să i le spun: 1. De ce a dat serbarea cu bal? 

Oare n’avem noi destule jocuri ţărăneşti, care nu sunt 

materie de bal? Trebuie să aduci în sat spurcăciunile 

dela oraş? E o greşală. Jocurile noastre naţionale sunt 

mult mai frumoase şi neasemănat mai morale, pe când 

balurile oraşului sunt numai un acoperiş boieresc spre 

trezirea celor mai urâte pofte ale cărnii.

Aceasta o simte oricine şi o simte şi un coleg al 

Părintelui Savin, Preotul ConsU Todicescu din Cudalbi> 

Covurlui, care, scriind în acelaş nr. al foii despre miş

carea din satul său, spune: „au avut loc câte 4—5 

serbări în programul cărora au fost piese de teatru, 

conferinţe populare, recitări, coruri şi.,. bal“. De ce 

pune puncte-puncte înainte de a scrie «bal» ? Din pri

cină că simte că balul nu merge. Stă rău alăturea de 

celelalte.

De aceia preotul nu numai trebuie să se ferească de 

a întrebuinţa un asemenea mijloc «cultural» de o cul

tură ducă-se pe pustii, ci să le ocărască şi să refuze 

de a lua parte la serbările în care se vor găsi baluri. 

Cine vrea zbenguială, găseşte câtă vsea în jocurile 

româneşti.

Cu adâncă părere de rău citesc din condeiul Părin

telui Savin: „Balul va fi cu invitaţii în sat şi de pe 

acum s’au anunţat şi numeroşi elevi şi eleve, absol

venţi şi absolvente de şcoli secundare din împrejurimi“.
*

Vai! vai! la astfel de molimi vin elevii în Jorăşti! 

Este cel mai bun drum spre viaţa uşuratecă.

Ştiu eu că Par. Savin, cu toată vrednicia sa de preot, 

are oarecare doză de laicism. I-am spus-o eu odată 

tot aici, cu prilejul întocmirii unui calendar şi văd că 

merge înainte tot pe aceiaşi cale.
■

Munceşte cu râvnă pe ogorul cultural, dar munca 

sa trebuie să fie nu a culturii generale, ci a celei creş

tineşti. Eu vreau mai multă cugetare creştinească şi, 

potrivit acesteia, umblet creştinesc. Formele vieţii obiş

nuite, chiar când nu sunt izbitoare în ochi prin nepo

trivirea lor cu noi, nu trebuiesc întrebuinţate ca unealtă 

a lucrului nostru şi mai cu seamă în lumea satelor, 

care trebuie ţinută în lumina neamăgită a gândirii cre

ştineşti.

Şi fratele său, inspectorul dela Culte, are această cu

getare de luat cu ciomagul, în cartea sa despre reforma 

seminariilor. Cere să se întroducă dansurile în semi

narii.... Nu! nu! de o mie de ori nu! Din nou mi se 

trezeşte toată scârba ca elev în cl. VIII când colegii 

mei dansau. Pregătirea spre preoţie e alta.

2. Nu-mi place că Păr. Savin, care are merite aşa

W8

de frumoase pentru însemnatele sale culegeri de lite

ratură populară, în îndemnul de venire la serbarea cu 

bal scrie o românească atât de puţin însufleţită de 

graiul popular şi vechiu românesc. Anunţul său sună 

ca oricare anunţ banal din oraşele noastre cu «fes

tival teatral şi muzical, care va avea loc“ şi cu domni 

care „ne vor onora cu prezenţa4*. Dela Sf. Sa mă aştept 

la o limbă în care să se cunoască însemnatele sale 

preocupări pentru literatura populară.

Păr. Savin e fruntaş între preoţi şi-l rog să~şi ţie 

întâietatea sa prin care şi*a făcut un frumos nume. 

Numai puţină priveghere creştinească şi puţină grije 

de graiui românesc, şi se va arăta încă şi mai împo

dobit de cum îl ştim.

Un document bisericesc despre procesul Ar
hiereului Caii strat cu Sf, Sinod. — Şi acum se gă

seşte când şi când pe la anticarii de pe cheiul Dâm- 

boviţei din Bucureşti cartea care povesteşte despre pro

cesul Arhiereului Calistrat cu Sf. Sinod la Curtea de 

Casaţie acum 40 de ani. Arhiereul Calistrat* cate a murit 

în Bucureşti în Octombre 1916, pe când pe deasupra 

umblau aeroplanele nemţeşti, a intrat în conflict cu 

Sinodul, pentrucă slujise în eparhia Huşilor fără voia 

episcopului eparhiot şi nu voia să înţeleagă că a gre

şit. Sinodul l-a pedepsit, iar răposatul arhiereu a tras 

Sinodul în judecată, la Casaţie, unde procesu a fost 

susţinut de răposatul Gh. Mârzescu, tatăl actualului 

ministru. Actul de a da un Sinod în judecată, şi în

aintea unei judecăţi mireneşti, nu putea părea decât 

dureros unei conştiinţe creştineşti. Atunci avocatul /?o- 

mulus Scriban din Galaţi, tatăl Părintelui Arhimandrit 

Scriban, bărbat râvnitor pentru credinţa creştinească, 

s’a adresat Mitropolitului Iosif al Moldovei, oferindu-se 

să apere Sinodul înaintea Casaţiei. Mitropolitul a răs

puns, iar scrisoarea se află în acum în păstrarea Sfân

tului Sinod, fiind dăruită de Păr. Arhim . Scriban.

Iată acum, şi cuprinsul scrisorii:

14 Fevruarie 1884 Bucureşti

Archiepiscopul Mitropolit^ Moldovei 
şi Suc ev ti şi Exarh

al Plaurilor

Arhierească binecuvântare trimitem Dv.

Domnule Romulus Scriban

Nu v’am răspuns până azi la trei epistolea ale Dv. 

în chestiunea recursului la casaţie, făcut de rătăcitul 

Arhiereu Calistrat, pentrucă am vrut să văz şi să mă 

asigur mai întâi dacă necesitate de apărare a Sinodu

lui va fi, sau nu. Pe cât cunosc însă până astăzi, ne

cesitate pentru aceasta nu va fi. Oamenii de bine s’au 

interesat şi în această chestiune, şi apărarea Sinodului 

se va face din însăşi înalta Curte de Casaţie şi astfel 

se vor dejuca intrigile meschine ale vrăjmaşilor bise

ricii noastre ortodoxe române. Eu din parte-mi, Vă 

mulţumesc pentru bunăvoinţa Dv. spontanee de a vă 

însărcina cu menţionata apărare, căci nu m’am îndoit 

niciodată de simţimintele Dv. religioase creştine-orto- 

doxe şi adevărat româneşti, pentru care fiţi încredin
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ţat ca Dumnezeul părinţilor noştri vă va ţinea cont la 

timpul cuvenit, şi într’aceasta rămân.

Al Dv. către Dumnezeu pentru tot fericitul bine 

smerit rugător. 10SÎF MITROPOLITUL MOLDOVEI.

Primejdia alcoolismului. — Din mai multe părţi se

aud glasuri despre înaintarea ameninţătoare a alcoolis

mului în satele noastre. Citim strigătele împotriva lui 

din mai muîte părţi ale ţării deodată. Le citim şi în 

ziarul Galaţii-Noi, pentru judeţul Covurlui; şi în Lumed 

pentru jud. Iaşi; şi în Neamul românesc pentru alte 

părţi ale ţării. Toţi constată că, după război, primej

dia s’a întins. Alcoolism aveam noi şi înainte de răz

boi, dar ce e acuma e peste măsură de primejdios. 

Neamul românesc (25 Aug. 1923) scrie sub titlul «Crâş

ma culturală», arătând că însuşi Statul sprijină întin

derea beţiei. Prin aceasta însă se contrazice toată cea

laltă muncă pentru cultură, care nu poate trăi decât 

în război cu beţia. „Intr’un singur sat, zice autorul 

Virgil Tempeanu, în Bogdăneştii din jud. Suceava, 

sunt 14 crâşme şi sunt semne să se mai ridice şi alteleu.

Şi acest sat, spunem noi, e însuşi acel în care apare 

foaia de învăţătură pentru popor numită Vestitorul sa

telor, mult lăudată într’un Joileton din Viitorul de d. 

Profesor 1. Simionescu dela Iaşi.... Lucrează ea, dar 

14 cârciume îi stau împotrivă!

Grosolăniile «Unirii» din Blaj.— Domnii care 

scriu la organul catolic Unirea din Blaj, caşi cei dela 

Albina lor din Bucureşti, au aşa ţinută trufaşă faţă 

de noi, aşa se socotesc de sus şi de învăţaţi, încât 

nu vorbesc despre noi decât ca despre nişte bieţi 

începători, care abia silabisim şi ar trebui să luăm 

lecţii dela ei. Bună pildă ne dau că atârnarea de Roma 

a făcut dintr’înşii oameni superiori, de două ori romani 
cum zic ei, pe când noi îi vedem de două ori veni

noşi şi nervoşi, odată după starea firească a omului, 

iar a doua oară după altoirea lor cu sămânţa cato

lică, prin care au ajuns turbaţi.

In nr. dela 23 Iunie a. c- al Unirii, scriu despre

dezminţirea sub semnatului dată din Constantinopol 

în Universul că nu e adevărat că am primit acolo 

reforma gregoriană a calendarului, după cum unele ziare, 

pentru că îndreptarea făcută de noi în Constantinopol 

are altă orânduirea anilor bisecţi decât cea din reforma 

gregoriană. Dezminţirea mea a fost reprodusă în toate 

foile bisericeşti ortodoxe de peste munţi şi Unirea avea

neplăcerea de a citi dela o zi la alta că n’am primit

o reformă catolică.

Ea spune câ, dimpotrivă, în fond am primit reforma 

catolică, pentrucă îndreptarea pe care am făcut-o noi 

de fapt are o deosebire de calendarul gregorian care 

se întâmplă numai la 36,000 de ani odată. întemeiată 

pe faptul acesta, Unirea spune că vai de structura 

capului meu, adică o grosolănie, căci vezi Doamne 1 

numai cei dela Unirea au capete luminate, pe când 

noi, bieţii ortodocşi, care le-am dus lumina noastră 

după căderea Constantinopolului, noi suntem nişte 

proşti, care nu ne putem măsura cu învăţaţii Unirii...

In realitate, cum e faptul ?

Deosebirea între anii bisecţi »e va observa între 

amândouă calendarele numai 877 de ani, nu dupâ
36,000 de ani.

Deci de ce mint domnii dela Unirea ?

Dar nu e aceasta singura deosebire. Eu am pomenit 

numai de una, pentru a arăta că este o deosebire. 

Dar aceia nu e singura. Tot deosebire, şi care se 

vede mai curând, e acea pentru serbarea Paştelui, 

care se ţine de multe ori la alte dăţi decât în calen

darul gregorian.

Iute s’a grăbit Unirea a minţi, cum s’a grăbit ace

laş număr şi cu dezminţirea dată unuia că nu s’ar 

fi dat la Constantinopol a doua căsătorie a preoţilor*

Altă minciună. Tot ce nu-i place ei n’a fost.

Societatea "Ţara mea*. — De câte ori se înfiinţează

la noi o însoţire de oameni, mânaţi de gânduri bune pentru 

a face ceva însemnat, alăturea de bucuria frumoasei tovă

răşii, în sufletul Eostru se furişează şi un grăunte de jale, 

fiindcă ne întrebăm totdeauna: Uare o să ajungă la urf 

capăt? Căci da multe ori vedem în ţara noastră lucruri 

bune puse la cale şi, după o frumoasă înflăcărare la început, 

toate intra în amorţire şi nu mai auzi nimici...

Nu sunt decât câteva luni de când ne bucuram aici de 

înfiinţarea „Prevederii sociale", care s’a înfiinţat cu ini

moase gânduri, cu multe urări de bine, ale cărei statute 

le*am citit cu luare aminte, le-am pomenit aici, (Bis. Ort.f

Dec. 1922, p. 282—233). Colonelul Păun, unul din înfiin-

ţători, şi cu d. Brădişteanuf directorul deia Culte, au venit 

la Societatea clerului «Ajutorul», să ceară sprijinul preoţilor, 

se aştepta ieftenirea vieţii, şi azi.,..

Tot aşa să fie şi cu „Ţara meaw?

Când ne uităm la numele uneia din persoanele care iscălesc 

„Chemarea către drept credincioşii şi bunii cetăţeni ai Bo- 

mânieiu, avocatul Traian Stoenescu, ne umplem de toată 

încrederea. Căci îl ştim de mult ca pe unul din bărbaţii 

foarte inimoşi şi totdeauna neastâmpăraţi de a face ceva de 

seamă pentru ţara aceasta. înainte de război, lucra cu râvnă 

la Societatea bunilor Templieri, care avea de ţintă să 

stăvilească alcoolismul în ţara noastră, străduinţă care este 

şi mai de trebuinţă acum, după război, când alcoolismul e 

în creştere şi cârciumile răsar ca ciupercile. Deci văzând 

numele d lui Stoeuescu, ştim de mai nainte că e vorba de 

o înjghebare sănătoasă, cu dor de bine, Dar oare ajung# 

atâta? Noi, Românii, nu suferim de lipsa de gânduri bune 

şi de strângerea noastră în jurul lor, ci suferim de stă

ruinţă în împlinirea lor. Citim acum frumosul program şi 

zicem şi noi că tot ce e cuprins într’însul e bun, dar vorba 

e; ce se va alege din tot? Lucrurile merg la noi până 

acolo, că, după câţiva ani, uiţi daeă a mai existat cutare 

tovărăşie. O pildă e următoarea: Să fie vreo 4-5 luni de zile 

de când ziarele au vestit că d. N. Iorga a înfiinţat o aso- 

ciaţiune latină. Vedeţi, sunt numai câteva luni de eând s'a 

vorbit de înfiinţarea ei şi aproape trebuie să scuturi amin

tirea oamenilor ca să-şi mai aducă aminte. Dar nu acesta 

e faptul cel mai uimitor, ci că, în şedinţa de întemeiare a 

acestei asooiaţiuni, s’a ridicat d. General Tell) oare a spus,
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oă, m anul cutare de înaintea războiului nostru (1915 sau 

18) 8f& mai înfiinţat o astfel de asooiaţiune ou Dr. lstrati 

şi alţii. Pasă-mite, era atât de puţină vreme de atunci, dar 

nimenea nu şi mai aducea aminte! Şi d. Iorga a răspuns 

oă cei din societatea veoho să intre în cea nouă.
s

Iată, aici e buba noastră. Toate ace8te gânduri sunt 

strălucite în sunetul lor şi nu sunt destule toate urările 

cât se pot face ca să trăiască. Dar suferim de lipsa voinţei 

îndărătnice, cuprinsă în zicerea labor improbus omnia 
vincit (munca stăruitoare biruie totul). Aici se vede că 

suntem oameni de curând intraţi pe scara oivilizaţiunii 

fiindcă temeiul unei civiiizaţiuni este şi statornicia, a nu

trece iute şi fără motivare dela o stare la alta. Azi vrei

una, şi mâne ai uitat.

O fi altfel ou societatea „Ţara mea"?

Nu ştim. Noi aşteptăm. Până atunci însă, ne faoem 

datoria de cronicari şi arătăm că ţ?nta ei este buna în

drumare a locuitorilor ţării ca să-şi îndeplinească datoriile 

de cetăţeni. Gândul de temelie este că nicio cârmuire nu 

poate merge bine într’o ţară, dacă fiecare cetăţean în parte 

nu-şi ştie drepturile şi datoriile lui. Prin aceasta, se înde

plineşte un control cetăţenesc asupra guvernelor, şi admi

nistraţia ţării e ţinută în calea dreptăţii. Societatea urmă

reşte, apoi dezvoltarea micului comercîu şi a industriei 

casnice, apropierea sufletească dintre toate păturile sociale 

şi mai cu seamă dintre feluritele provincii care alcătuiesc 

azi România Mare. Asemenea, îngrijirea sănătăţii, buna 

oreştere în familie şi în lume, întărirea credinţei strămo

şeşti, respectul proprietăţii ca temelie istorică a Statului 

român.

Toate gânduri frumoase, cărora Dumnezeu să le ajute!

Prezidentul societăţii este avocatul Romulus Deme- 
trescu-Dunăre. Sediul ei este Bucureşti, str. Leon-Vodă 2,

Starea morală în România după însemnări 
statistice. — Citim în Viitorul că d. N . T. Ionescu,
directorul statisticei din ministeriul de interne a scos o 
luorare cu privire la mişcarea populaţiunii din România în
tregită, pe anul 1920. Fără a ne opri la alte date, foarte
interesante, noi ne oprim numai la ce se poate întrebuinţa 
pentru observări de ordin moral şi bisericesc.

In România veche, proporţiuaea copiilor nelegitimi şi 
găsiţi a fost de Î3,50/0 la sută la sate şi de 18 la sută la 
oraşe. Peste munţi, ea a fost numai de 10,2 la suta la 
safe şi 160/0 la oraşe. In Bucovina şi mai puţin: 8* 8 la
sută la sate şi 14 la oraşe; iar în Basarabia cel mai
puţin: 2, 1 la suta la sate, 3, 5 la sută Îs oraşe.

Ce înseamnă aăeasta ? Că starea morală a României vechi 
e mai scăzută ca cea din provinciile alipite şi eă cea mai 
bună e în Basarabia.

Căsătoriile au fost în 1920 cu B4°/0 mai multe ca în 
1919 şi cu 49 mai multe ca cele din anul de înaintea răz
boiului. La mia de locuitori, au fost în România veche în 
1920: 25, 9 de căsătorii, mai multe ca la oricare stat din 
Europa, având Belgia 25,6 la mie, iar Elveţia cel mai 
puţin: 16,4 la sută, Basarabia a avut în acel an 22* 6 la 
mie; Bucovina 25,5, iar Transilvania şi Banatul 20,7 la mie.

Din punctul de vedere al religiilor, naşterile au fost de 
20,1 la sută la ortodocşi; 26,7 la sută la uniţi; 28,6 la sută 
la Evrei; 29,5 la sută la catolici; 25,5 la sută la prote
stanţi şi 17,6 la sută la mohamedani.

Ş T I R I

începerea Catedralei Clujului.—La 7 Octombre

c., se va pune peatra de temelie catedralei Clujului, 

pentru care Episcopul Nicolae a început a strânge mij

loace încă din ziua venirii sale în fruntea eparhiei nou 

înfiinţate a Clujului şi Feleacului. E prea puţin a se spune, 

cum se spune de obicei, în împrejurări la fel, că ridicarea 
■% ^

acestei biserici e un act de mare însemnătate. E mai 

mult decât atâta: e un act de dreptate. Căci Ungurii n’an 

învoit poporului românesc să-şi aibă în acest oraş de

cât o biată bisericuţă într’o mahala dosnică. Şi cine se 

duce acum în Cluj şi vrea să meargă la biserică, se 

simte uimit şi ruşinat când vede ce biserică au acolo 

Românii noştri ortodocşi. Această stare făcea că nu mai 

era de aşteptat şi trebuia să se lucreze cu grabă, pen

tru a schimba această stare dureroasă. In sfârşit, a venit 

şi vremea când vedem începutul lucrului prin punerea 

petrei de temelie, ceiace înseamnă că vremea aşteptării 

nu mai este lungă. Intru pomenirea faptului că intra

rea României în război s’a hotărât în ziua de Sf. Maria, 

Episcopul Nicolae a hotărât ca hramul nouăi biserici 

să fie Adormirea Maicii Domnului. Locul zidirii va fi 

în mijlocul oraşului, în faţa Teatrului Naţional.

Fie început bun!

Moartea lui Partenie Cozma. — La 22 Septem

brie c., a încetat din viaţă bărbatul însemnat al popo

rului românesc PaVtenie Cozma, avocat, fost director 

general al băncii «Albina», fost prezident şi întemeietor 

al Partidului Naţional Românesc sub domnia ungurească, 

fost prezident al celor mai multe aşezăminte financiare 

şi culturale ale Românilor de peste munţi, fost repre

zentant al Românilor în parlamentul unguresc şi apoi 

senator în parlamentul României Mari.

Cu mare ceremonie a fost înmormântat în Sibiiu la 

14.27 Septembrie în ziua de înălţarea Sfintei Cruci.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Tipărirea istoriei bisericeşti universale a lui 
Eusebiu Popovici— Librăria Pavel Suru din Bucu

reşti, Calea Victoriei a luat asupra sa să tipărească în 

editură Istoria Bisericească universală de răposatul pro

fesor dela Cernăuţi Eusebiu Popovici, tradusă pe româ

neşte în a Il-a ediţiune de fostul Mitropolit Primat I. P.

S. Atanasie, care lucrează acum cu hărnicie în Mănăs

tirea Cernica de lângă Bucureşti.

Trebuie să spunem că această lucrare a fost tradusă
g

şi în sârbeşte în 2 'mari volume, fiecare de peste 800 

de pagini în 1912. Dar noua traducere româneas;ă e 

mai completă, fiindcă e făcută după cel din urmă ma

nuscript german al răposatului profesor şi revăzută de 

el în anul trecut, cu puţine luni înainte de moartea sa.

Dumnezeu să ducă la bună isprăvenie tipărirea lu

crării care va fi de mare folos Bisericii româneşti!

învăţământul clasic din nou statornicit în 
Francie-—In una din şedinţele sale din urmă în sesiu-
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nea trecută, Parlamentul francez a votat statornicirea

din nou în şcoale a învăţământului clasic. Au fost 307

voturi pentru şi 216 contra. In 1902 se introdusese

învăţământul modern. După 20 de ani de încercare,

s’a ajuns la încredinţarea că schimbarea n’a folosit, ba 
a păgubit.

La noi s’a găsit un ministru de culte, d. 5. Mehe

dinţi, care în 1918, cu toate că i s’a arătat greşala, a 

alungat învăţământul clasic din seminarii, unde trebuie 

şi mai mult ca în liceie.

Congres românesc misionar. — Asociaţiunea 

„Andrei Şagunau a preoţilor români ortodocşi de peste 

munţi a orânduit să se ţie un congres misionar în zilele 

de 23 şi 24 Octombrie 1923 în Arad. Acesta e al IV-lea 

congres al preoţimii din acea asociaţiune, fiecare con

gres având a trata un şir de chestiuni deosebite. Cel 

de anul acesta e închinat numai chestiunilor misionare.

Au fost poftite să ia parte la el organizaţiile preo

ţimii din întreaga ţară, cum şi orice aşezăminte publice 

prin delegaţii pe care ar voi să-i trimeată.

Lucrările se vor desfăşura după următorul şir:

1. Slujba sf. liturghii în catedrala episcopească, cu 

predică şi chemarea Duhului sfânt.

2. Deschiderea congresului.

3. Raportul comitetului central.

4. Raportul casierului central.

5. Misiunea internă: „Cum putem duce pe Hristos 

în mijlocul credincioşilor noştri ?“

6. Biserica şi viaţa socială: „Cum poate contribui

biserica noastră la îmbunătăţirea vieţii sociale din pa
rohie ?u

7. Atitudinea bisericii noastre faţă de cei de alte cre

dinţe.

8. Propuneri. (Se vor anunţa biroului central cel pu

ţin cu 3 zile înainte de congres).

9. Alegeri parţiale.

Parohie în  progres. — Torna N. Luca, paroh în 

Lespezi, Suceava, ne aduce la cunoştinţă că, în paro

hia sa a fost botezat evreul Alter Şain, cu toate îm

potrivirile Evreilor din localitate, şi i s’a dat numele de 

Alexandru Avramescu. Creştinii din acea parohie se 

bucură, de asemenea, că au putut schimba iarmarocul 

din ziua Duminicii în cea de Vineri; că biserica lor 

parohială s’a putut drege în întregime; că au putut 

face pentru ea un clopot de 220 kgr. costând 15.000 

de lei şi că s’au putut stârpi 42 de concubin agii.

Dumnezeu să ajute parohului şi credincioşilor spre 

alte înaintări şi mai mari!

Congresul Âsociaţiunii generale a clerului.—
In zilele de 30 şi 31 Octombrie şi 1 Noembrie se va

ţinea în Bucureşti, în sala Fundaţiunii universitare

nCarolu congresul Âsociaţiunii generale a clerului or
todox din România.

Secretul spovedaniei.—Cititorii îşi vor fi aducând 

aminte de o veste care a stârnit multă nelinişte: că un

951

preot din Vlaşca a dat pe faţă, acum câteva luni, cele 

ce i s’au spus la spovedanie. Am scris şi noi despre 

aceasta în nr. pe Fevruarie a. c. (pag. 395) şi încă de 

pe atunci ne arătam bănuială că s’ar putea ca lucrul 

să nu fie adevărat.

Şi n’a fost. Era prea gratf ca un preot să se facă 

vinovat de atâta cădere. In urma întrebării Sfintei Mi

tropolii a Ungrovlahiei, Primul procuror al Tribunalului
4

Vlaşca a răspuns, prin adresa 2184 din 11 Aprilie 1923 

că «cele scrise prin gazete, referitor la acest caz, sunt 

pure invenţiuni şi preotul nu a făcut nicio destăinuire 

de asemenea natură.

„De altfel d. Judecător de instrucţie nici n ’a intero

gat pe Preot, neputând fi interogat în această privinţă*.

Nu putem da numele Primului-procuror şi nici a se

cretarului său, fiindcă aceşti domni nu înţeleg că iscă

liturile sunt ca să fie citite.

Arhiepiscopul „Albinei". — Pentru „Albina", or

ganul catolic din Bucureşti, Arhiepiscopul Netzhammer 

este arhiepiscopul lor (vezi nr. dela 30 Sept., faţa 2, 

coloana 4).

Apoi acest ziar totdeauna se ţănţoşeşte ca ziar ro

mânesc, că reprezintă o Biserică românească, căreia-i 

zice că-i de legea cea veche.

Atunci ce fel de Biserică românească e aceasta, dacă 

are de arhiepiscop pe neamţul şi străinul Netzhammer?

Unirea Bisericilor. — O discuţiune vie s’a pornit 

prin ziarul Adevărul pentru unirea Bisericilor româ

neşti (ordodoxa cu unita). A fost începută şi dusă în- 

nainte, prin mai multe numere, de d. Onisifor Ghibu, 

profesor la universitatea din Cluj şi fost pe vremuri 

student la teologia noastră din Bucureşti. In această
»

discuţiune, a intrat şi principesa Alexandrina Canta

cuzino, prezidenta Societăţii Ortodoxe, printr’un articol 

publicat în Adevărul.

Pentru această discuţiune numai decât s’a încălzit 

Albina care a scris şi tot scrie despre ea. Tresaltă de 

bucurie pentru cuvântul principesei că toată deose

birea e atârnarea de Roma, încolo toţi Românii sunt 

de acord în celelalte puncte. Dar dacă a spus princi

pesa chiar aşa, noi nu ne aducem aminte. Faptul înşă 

nu e aşa. Dar noi nu ne amestecăm în această dis

cuţiune, fiindcă d. Ghibu a spus să nu se amestece 

teologii, că ei vin cu ciorovăielile lor de veacuri şi mai 
mult strică.

Bine. Discute şi facă alţii..., poporul românesc, cum 

zicc d. Ghibu.

Noi stăm şi privim.

Cursurile universităţii populare din Bucureşti.
— In Bucureşti lucrează o universitate populară spri

jinită de Primăria oraşului Bucureşti, cu năzuinţa de 

a da învăţătură persoanelor care n’au avut chip să 

studieze după toată rânduiala în şcoale. Sunt avuţi 

în vedere ucenicii, lucrătorii, funcţionarii comerciali şi 

mulţi alţii în categoria lor. La aceste cursuri se pre

ÎNSEMNĂRI MĂRUNTE
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dau cunoştinţe de religie, limbă, românească, franceză, 

germană, engleză, matemateci aplicate în industrie şi 

comerţ, contabilitate casnică şi comercială, stenografie, 

scris cu maşina şi altele.

Directorul acestei universităţi este d. Georgescu- 

Goeşti, iar cancelaria ei este în B-dul Brătianu 41.

Primaria a făgăduit un sprijin de 120,000 de lei pe 

an, din care să se poată plăti câte 100 de lei de con

ferinţa ţinută.

Cursurile se vor deschide în ziua de 1 Noembre de 

Arhim. Scriban, printr’o conferenţa despre Răspunde

rea începutului la Atelierul Căilor Ferate din Bucureşti, 

strada Atelierului, lângă Calea Griviţei.

Modificare în regulamentul consistoriului Su-
Ziarele dela 26 August 1923 are publicatperior,

următoarea ştire:

Art. 11 din regulamentul alegerilor membrilor con- 

sistoriului superior bisericesc a lost modificat în chi

pul următor:

„Vor fi două colegii electorale monahale, câte unul 

pe lângă flecare mitropolie, compus fiecare din supe

riorii titulari ai tuturor mănăstirilor şi schiturilor de 

călugări din eparhia mitropolie respective şi din epar

hiile episcopiilor ei suprapane\

Art 28 din aceiaş regulament a fost modificat în 

modul următor:

„Candidaturile pentru locurile de membru în consis- 

toriul superior bisericesc vor trebui să fie propuse prin 

declaraţie scrisă adresată ministerului cultelor până în 

termen de cel puţin 20 de zile libere înainte de ziua 

fixată pentru alegere".

Convocarea Consistoriului superior.— Consis-

toriul superior bisericesc va fi convocat în sesiune de

toamnă la 22 Oct. 1923.

Şcoală de cântăreţi în mănăstire.—La 30 Sept.

c., s’au deschis cu o deosebită strălucire, în Mănăsti

rea Cozia din Vâlcea, cursurile şcoalei de cântăreţi în

fiinţate în acea mână-tire bine cârmuită de Arhiman

dritul Efrem EnăcescUj fost elev al Seminarului Cen

tral din Bucureşti pe care l-a absolvit

Deschiderea s’a făcut fiind de faţă şi P. S. Episcop 

Vartolomeu, chiriarhul locului şi care a făcut şi slujba

de deschidere şi a ţinut o înălţătoare cuvântare pentru

monahii şi şcolarii din mănăstire.

Cu îndemnul şi ajutorul puternic al Prea Sfinţiei Sale, 

şcoala şi mănăstirea merg bine înainte şi dau nădejdi 

de vremuri mai bune.

Dă Doamne să înceapă şi pentru mănăstiri o noua 

viaţă şi alte vremuri!

Constituanta bisericească.—In curgerea lunii Oc- 

tombre c. se va întruni Constituanta bisericească prin 

comitetul ei de 15, care să discute proiectul unificării 

bisericeşti, mai înainte de a veni în parlament

Dărnicie creştinească. La 1 Iulie trecut, s’a

reşti. Se va ridica o biserică măreaţă în locul vechii 

ruini care a fost. I. P. S. Mitropolit Primat Miron a 

făcut slujba punerii petrei de temelie şi când poporul a 

văzut podoaba serbării, s’a umplut şi el de râvna dăr

niciei şi au început a veni cocoane de mahala care au 

spus Mitropolitului, una că dă 100.000 de lei, alta

60.000 şi aşa mai încolo, încât s’a mirat Mitropolitul 

de dragostea lor pentru casa Domnului şi le-a lăudat.

Academia ortodoxă din Cernăuţi.—Acest nume 

îl poartă Societatea studenţilor în teologie din capitala 

Bucovinei. Ea lucrează cu următorul comitet în cursul 

acestui an ; Emilian Breabănu, prezident; Gavril Po- 

pescu, vice-prezident; Valeriu Mateiu, secretar pentru 

treburile externe; Ştefan Lupşa, secretar pentru cele 

interne; Mihaiu Senciuc, casier; Teodor Perhaiţa7 eco

nom ; Teoiil Lupăşteanu, controlor.

Secţia literară a acestei societăţi îşi are prezident pe

d. Gheorghe Oniţiu; referent pe Dumitru Stâniloaie şi 

substitut pe Ştefan Lupşa.

Preot viteaz.— In noaptea de 22 Dec. anul trecut,

un tâlhar s’a strecurat pe fereastră înlăuntrul bisericii 

parohiale Adormirea Maicei Domnului din M ilitari,
*

Ilfov, cu gândul de a prăda sfântul locaş. Preotul paroh 

Vasile Găiseanu a prins, de veste, a dat alarma, a în

conjurat biserica cu jandarmi şi hoţul a fost prins. 
Onor. Minister de Culte şi Arte a aflat cu plăcere

de fapta preotului şi o aduce la cunoştinţă cu laude 

şi mulţămiri.

Numiri, revocări.

Prin înaltul Decret Regal Nr. 4445 din 25 Septem

brie 1923, Cucernicul preot Duminică lonescu proto- 

iereu al judeţului Argeş — Circumscripţia Argeşul de 

Sus,—a fost înlăturat din această slujhă, pe ziua de 1 

August a. c., pe temeiul art. 17 al. 3 din legea Cleru

lui Mirean.

Prin înaltul Decret Regal Nr. 4448 din 25 Septem

brie 1923, Cucernicul preot AL C. Popescu, licenţiat în 

teologie, de la biserica Sf. Treime din Corabia, a fost 

numit pe ziua de 1 Iulie a. c.. în postul de protoiereu 

al judeţului Româniţi. în lo:u. preotului 1 Fler eseu.

demisionat.

Prin înaltul Decret Regal Xr. 4449 dm 25 

brie 1923, Cucernicul preot Constantin Bărănescu, li-

lU-cenţiat în teologie, paroh al parohiei nCrâmpotauiu 

deţul Argeş, a fost confirmat pe ziua de 1 August a. c., 

membru în Spiritualul Consistoriu al Eparhiei Argeşu

lui, pentru restul periodului 1921-1924.

pus peatra de temelie bisericii Spirea veche din Bucu

Prin înaltul Decret Regal Nr. 4444 din 25 Septem

brie 1923, în locul desflinţatei parohii „Ciumuleşti* ju 

deţul Fălticeni, s’a înfiinţat în aceiaş judeţ, parohia 

„Cozmeşti“ comuna Stolniceni-Prăjescu, în biserica pa

rohială „Sfinţii Voevozi" prin deslipire de la parohia

Ii-a Stolniceni.
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Prin înaltul Decret Regal Nr. 4452 din 25 Septem

brie 1923, s’a înfiinţat în judeţul Gorj, parohia „Bircii“ 

cu biserica parohială Sfiinţii Voevozi din satul Bircii, 

comuna Bengeşii, prin deslipire de la parohia „Cioca- 

d ia“ acelaş judeţ, în locul parohiei Terenjanicomuna 

Logreşti-Moşteni, acelaş judeţ, care se desfiinţează ca 

parohie, iar biserica sa trece ca biserică filială la pa

rohia Logreşti-Moşteni

Prin înaltul Decret Regal Nr. 4447 din 25 Septem

brie 1923, actuala biserică parohtală Sfinţii Voevozi a
i

parohiei Roşia de Jos, judeţul Gorj, a fost declarată 

biserică filială a aceleiaşi parohii, în locul bisericii filiale 

Sf. Nicolae devenită parohială în locul celei dintâi.

Prin înaltul Decret Regal Nr. 4446 din 25 Septem

brie 1923, s’a aprobat ca actuala parohie Roşia de Sus, 

judeţul Gorj, să se numească pe viitor Roşia de Ama- 

radia , ca şi comuna respectivă.

Prin înaltul Decret Regal Nr, 4453 din 24 Septem-* 

brie 1923, biserica cu hramul Adormirea Maicei Dom

nului din satul Davideşti, filială a parohiei Profa co

muna Spineni, judeţul Olt, s’a deslipit de la această 

parohie şi s’a alipit în aceiaşi calitate la parohia Spi- 
ueni din acelaş judsţ.

#

*

Prin înaltul Decret Regal Nr. 4450 din 25 Septem

brie 1923, satul Albeni, se deslipeşte de la parohia 

Scurtu-Drăceşti judeţul Vlaşca ^i se alipeşte la paro

hia Cătunu din acelaş judeţ.

Prin înaltul Decret Regal Nr. 4451 din 25 Septem

brie 1923, a fost declarată monument istoric crucea de 

piatră aflată pe teritoriul satului Greceanca, atârnătoare 

de comuna Greceanca, judeţul Buzău, la aproximativ

10 m. distanţă de drumul principal ce trece prin sudul 

sus pomenitului sat, şi ridicată acolo la 1699, de către 

Voevodul Constantin Brâncoveanu, în al II-lea an al 
Domniei Sale.

MULŢĂMIRI

Epitropia Parohiei Berceni din Corlăteşti, Prahova 

aduce vii mulţămiri creştinilor mai Jo s  însemnaţi şi 

Părintelui Ieromonah Zosima Corja, care i-a îndemnat 

la inimoasele danii, precum urmează:

1. d-lui Gheorghe Niculescu din Bucureşti, Calea 

Rahovei şi locuitorilor din satul Berceni, pentru dă

ruirea unui rând de veşminte preoţeşti în costul de 

6000 de lei;

2. d-nei Florica Niculescu, d<n Bucureşti, str. Albă, 

pentru o evanghelie îmbrăcată în argint şi costând 

3000 de lei;

3. d-lui Petrea Niculescu din Bucureşti, Calea Ra

hovei, pentru un discos cu stea, costând 690 de lei;

4. d-lui Gheorghe ş\ d-nei Maria Răducanu din satul 

Berceni, pentru o îmbrăcăminte la Sf. Masă în preţ 

de 1000 de lei;

5. Onor. Prefecturi a judeţului Prahova, pentru 

suma de 1000 de lei daţi la repararea bisericii.

Preţul tuturor acestor danii se ridică la 10600 

de lei.

Dumnezeu să ocrotească pe toţi ceice iubesc nu

mele Său şi să i sprijine în toate căile vieţii lor î

Epitropia biserici parohiale Sf. Nicolae din Peretu, 
Teleorman, aduce mulţămiri tuturor enoriaşilor care 

au pus mână dela mână pentru a acoperi din nou cu 

tablă acel locaş de închinare, cum şi preotului paroh, 

penţru stăruinţa sa întrebuinţată în acest scop.

Dumnezeu să-i ţie în grija Sa părintească!

Epitropia Parohiei Căzâneşti, Ialomiţa aduce vii mul- 

ţămiri d-lui Filip Neicov din acea comună pentru dania 

sa făcută acelei biserici de o evanghelie legată cu 

argint, iar d-lui Nae Mărgărit, tot din acea comună, 

pentrucă a dres un policandru de alamă cu 18 lumini,

care fusese vătămat de năvălirea vrăjmaşă.

Dumnezeu să-i ţie cu sănătate întru îndelungare 

de zile!

Onor Ministeriu al Cultelor şi Artelor mulţămeşte 

cu toată căldura Prea Sfinţitului Teodosie, fost e- 

piscop al Romanului, pentru dania sa bogată, făcută 

Internatului Teologic din Bucureşti, cuprizând 673 de 

volume filozofico-religioase în greceşte, franţuzeşte şi 

româneşte şi pentru mobilierul dăruit bibliotecii: un 

biurou, un dulap de mahon, o canapea, un jeţ, 2 

scaune îmbrăcate în marochin, un dulap de stejar şi 

unul de brad, toate în bună stare, asemenea pentru 

un bon de 5000 de lei a împrumutului Unirii, din 

care să se dea premii studenţilor teologi. Ministeriul 

preţuieşte cu toată lauda vrednica şi însemnata faptă.

Parohia Melineşti, Dolj aduce vii mulţămiri d-lor 

Ion Bărbulescu şi Ion Săndulescu, care au dăruit bise

ricii parohiale cărţi de ritual legate în preţ de 1000 

de lei; d-nei Maria Ştefănescu pentru o evanghelie 

legată în pluş; d-nei Eufrosina Niculescu, care „cu 

a sa cheltuială, a îmbrăcat cu sfinte acopereminte de 

damasc întreaga biserică filală din cătunul Mueruşin, 

parohia Melineşti, care a fost jefuită de făcători
de rele".

Dumnezeu să-i păzească nebântuiţi şi nevătămaţii

Sf. Episcopie a Râmnicului, Noul Sever in aduce 

vii mulţămiri d-lui Mitu Andreescu din Craiova Str. 

Ştirbei-Vodă, 24, pentru că a dăruit biserii parohiale 

Sf. Nicolae din Rojiştea, Dolj un hectar de pământ 

cu clădirile şi îmbunătăţirile de pe el.

Dumnezeu să-i scrie numele în cartea aleşilor săi!

Sf Mitropolie a Moldovei şi Sucevei, aduce mulţă

miri publice următoarelor persoane:

D-nei Natalia Preotul Maxim,fcare a binevoit să 

dea bisericii din parohia Gulia. Fălticeni, o cruce şi

un steag pentru procesiune, preţuind 2.000 lei.

Domnilor: Traian Popescu şi Gh. Pintilie, care au
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ajutat atât cu bani proprii, cât şi cu o vie propa
gandă printre enoriaşi, pentru reparata bisericei din
satul Brâteni, filială la parohia Lespezi, jud. Fălticeni.

D-lui Vasile Vasluian, prin a cărui stăruinţă s’a 
restaurat biserica din satul Bursuc, filială la parohia 
Lespezi jud. Fălticeni.

Sf. Mitropolie a Ungrovlahiei aduce vii mulţămiri 
în ştirea lumii următorilor buni creştini care au pus 
mână dela mână pentru a cumpăra un clopot de 1600 
de kg. bisericii Sf. Vasile din Ploieşti, dând sumele 
scrise în dreptul fiecăruia :

Preotului Anghel Burada, Parohul bi
sericii ........................................  10.000 de lei

D-lui Gh. D. Albulescu,....................  5000
Preotului ajutor Gh. Popescu-Gornet. 3000 de lei
D-lui St. Cristescu, mălăier..............  4000
„ Anghel Grigorescu................  3000
„ Andrei G. Ioachimescu, Inginer,

Profesor..................................... 2500
D-lui Stelian Teodoru.................... 2000 „
„ Ghiţă Georgescu Brănzaru . . . 2000 „
„ St. Voicilă.............................  1500 „

’ „ Gostea Munteanu.........................1500 „
„ Mihalache Ranete............. . . 1600 *
„ Nae Chiriţescu....................1150 „

apoi d-lor şi d-nelor care au dăruit câte 1000 de
lei: loan Ionescu Tiseanu; loan Ionescu Teişeanu; 
loan Pavelescu; Mitică /. Pavelescu; Gh. Ionescu; 
Alecu Ionescu; Alecu Duran; Nae Irimia; Anghel 
Stoicescu; G. Jilescu; Cons . Georgescu; loan N. Ji- 
lescu; Costea Vintilă; Dobre Nicolescu; Lenuţa Ma
rinescu; Maria Diamandescu; Ilie G. Voicu; Mitică 
Aldea; Nic. C. Duran; Nicolae Georgescu; Nedu Va- 
silescu; Nicolae G. Brezeanu; Nae Constantinescu;
Toma Iliescu; Năstase Gheroşanu; Gogu Ionescu
Văraru; Costicâ Ionescu Văraru; Zoharia Zaharescu; 
Constantin Şerbănescu;

Apoi d-lor şi d-nelor care au dat câte 500 de lei; 
Nae N. Gheorghiu, Gheorghe Ranete, Alexandru Io
nescu, Ştefan I. Pavelescu, Andrei Georgescu, loan 
Carianopol, Vasile Popescu, telegrafist, Costicâ Pâcu- 
reţeanu, Ion Tănăsescu,'Teodor Nicotescu, Vasile Si- 
mionescu şi Anghelina Alexandrescu.

Asemenea mulţămeşte şi pentru cumpărarea unui al 
doilea clopot, la aceiaşi biserică, în greutate de 884 
de kilogram, următorilor buni creştini:

Doctor V. Nicolescu Zinca....................... 15.000
Pândele Lipianu ' ....................................5.000
Nae Manolescu cu fiii să i.......................14.058

34.068
Pentru toate aceste dărnicii, Dumnezeu să-i în

vrednicească de toate bunătăţile Sale cele cereşti şi 
pământeşti!
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Poşta Redacţiei

Părintelui Pavel CSIugărescu, Paroh în Meli- 
neşti, Dolj.

Ne-aţi scris odată, în Decembre trecut, că vă lip
sesc nişte numere din revistă. Noi am mijlocit să vi 
se trimeată. Nu ştim însă de le-aţi primit. Am dori 
să avem răspunsul Sfinţiei Voastre.

Am tipărit în acest număr la mulţămiri ştirile pe 
care ni le-aţi dat despre daniile făcute bisericii pa
rohiale din Melineşti.

Părintelui loan V. Popescu, Paroh în Bâleşti, Gorj.
Am fost nevoit să întrerup tipărirea tâlcuirii evan

gheliilor, fiindcă, lipsind din ţară cu dusul la Constan
tinopol, nu mai puteam scrie de acolo, dar [revista 
trebuia să meargă. Deci am dat altă materie pe care 
o aveam şi anume despre apropierea Bisericilor. Odată 
începută asta, n’o mai puteam isprăvi şi aşa tâlcuirea 
dorită de Sf. Voastră a rămas. Şi o să mai rămâie 
până isprăvesc cu Apropierea Bisericilor, că mai im 
materie şi n’o pot isprăvi aşa iute. Deci d:n ca-̂ za 
ăştia n’am mai putut tipări tâlcuirea, nu din cauza 
dărilor de seamă dela Constantinopol sau cu celelalte 
despre serbări şi instalări, care, fiind materie de cro
nică, nu încurcă publicarea articolelor. Am şi eu grijă 
însă de a nu părăsi scrierea tâlcuirii, aşa că, îndată ce 
isprăvesc cu ce am arătat, încep iar de unde am rămas.

Dar cine să poată împlini toate trebuinţele ?
Alţii îmi cer tâlcuirea apocalipsei şi aş tipări-o bu

curos că prin viu grai am tâ!cuit-o anul trecut îna
intea preoţilor din Bucureşti, dar unde s’o tipăresc?

Apoî eu însumi mă gândesc că, afară de comentariul 
pe larg, cum l-am pornit, să scriu altul mai pe scurt, 
în fel de parafrază, fără oprire prea lungă la câte un 
verset ?

Treptat-treptat însă, m’oi sili să le fac pe toatei 
îmi pare bine că Sf. Voastră vă interesaţi şi le urmărit, 
de aproape.

Arhim. SCRIB AX.
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SPRE  ŞTI INŢA

Comitetul redactor al revistei B IS E R IC A  O R T O D O X A  RO M Â N Â  se compune din:

I. P. S. Mitropolit Primat Dr. Miron Cristea, Preşedinte de onoare; P. S. Episcop 
Vartolomeiu, director; Prof. Dr. Ioan Mihălcescu, prim-redactor; Arhim. Scriban, secretar 

de redacţie. Redactorii revistei: i. Protesorii facultăţii de teologie din Bucureşti: Dr. 

D. G. Boroianu, Dr. C. Chiricescu, Dr. Drag. Demetrescu, Dr. V. G. lsptr, Econ. C. 

Nas ane, Econ. Dr. I. Popescu-Mălăeşti, Pr. Dr. Nicolae Popescu\ 2. Protesorii facul

tăţii de teologie din Cernăuţi: Dr. V. Gheorghiu, Dr. V. Şesan, Dr. V. Tarnavschi, Dr. 

N. Cotos; 3. Pr. Cicerone Iordăchescu, Iaşi, Dr. Romulus Cândea, Cernăuţi. Dr. Ioan Lupaşt 
Dr. St. Cioroianu, Iconom Serghie Bej an, Dr. Gh. Ciuhandu şi d. St. Berechet.

Se primesc spre publicare şi articole dela alte persoane decât dela Comitetul redac-'

tor, în condiţiunile următoare:
Articolele originale se vor jplăti cu 1000 de lei coala în formatul de faţă al revistei, 

traducerile şi recensiunile 800 de lei, cronicile şi răspunsurile 600 de lei.

Articolele care au fost publicate mai întâi aiurea şi care se vor reproduce pentru

însemnătatea lor şi de această revistă, nu se plătesc.

Toate articolele trebuiesc scrise citeţ şi fără < va urma >.

Orice corespondenţă privitoare la redacţie se va trimete pe adresa secretarului de re

dacţie Arhim. Scriban, Bucureşti, str. Cernica 3, sau pe a primului-redactor: Prof. I.
Mihălcescu, Bucureşti, Aleea R ignault 5.

Pentru tot ce priveşte administraţiunea revistei, interesaţii se vor adresa secretarului

administrativ al revistei, d. D. Sireteanu, Bucureşti, localul Sfântului Sinod, la biserica Antim .

Revista se trimete tuturor parohiilor, ca şi în trecut. Persoanele particulare care vor 

voi să li se trimeată trebuie sâ se adreseze administraţiunii.

A B O N A M E N T U L

j a n ..............................100 lei. Pentru străinătate, se adaugă transportul.

1 n u m ă r ....................... 10 lei.

Toate abonamentele se trimet secretarului administrativ: d-lui D. Sireteanu, Bucureşti,

Sf. Sinod, Biserica Antim .
(Vezi hotărârea Sf. Sinod în Biserica Ortodoxă Română 1 Iunie i 9 23 > Pa§* 658-659)'

Tipografia Cărţilor Bisericeşti -1923
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LA ÎNCHEIEREA ALTUI AN

Atât de iute am ajuns la încheierea a doi ani de existenţă a acestei reviste, în noua sa înfăţişare! Duşi 
de munca fiecărui număr, care înseamnă multă grijă pe fiecare zi, aproape nici n’am băgat de seamă.

Făcut-am vreo ispravă în această vreme? lmplinit-am ce-am făgăduit Ia împlinirea anului trecut? S’o
spuie cititorii care nê  urmăresc pas cu pas. Noi însă avem impresiunea că revista e primită cu drag în cercurile
preoţeşti şi ne bucurăm de aceasta. Că mai avem multe de făcut, nici vorbă, şi noi singuri suntem doritori de 
mult mai bine decât ce a fost.

Azi avem în ţara românească reviste bisericeşti destul de bune. Şi ’n Craiova, şi ’n Iaşi, şi ’n Oradea- 
Mare, şi ’n Sibiiu azi avem reviste bisericeşti cu care ne putem mândri. Aceasta ne e totdeauna un îndemn şi 
pentru noi de a merge din treaptă în treaptă, tot mai sus, şi a lumina drumul scrisului şi a cugetării biseri
ceşti. Credem că la această înflorire bisericească, de c&re ne bucurăm, a ajutat şi această revistă a Sfântului 
Sinod, care, prin studiile tipărite în ea, trezeşte tot mai mult interes către calea înaltă a cugetării creştineşti.

Noi am văzut, prin mărturisiri scrise din mai multe părţi, că au fost primite cu sete chiar tratări de 
materie care ar fi putut părea ceva mai depărtate de gustul mulţimii cititorilor, prin întocmirea lor cu mul e 
amănunte. Aşa a fost tâlcuirea evangheliilor, pe care am început a o publica. Cu toate acestea n’a fost aşa. 
Abia am oprit firul ei şi din nou ni se cere. Aceasta înseamnă că revista trezeşte interesul teologic şi stâr- , 
neşte un avânt îmbucurător.

Iată pentru ce cu mai multă râvnă ne gătim de munca anului viitor, în care avem toată bunăvoinţa de a 
face mai bine de cât am făcut.

Dacă revista se tipăreşte cu întârziere şi dacă se aud şi cârtituri împotriva acestui fapt, întru cât ni se 
spune că suntem revistă oficială şi trebuie să fim la zi, răspundem: da, dacă aceasta ar fi în mâna noastră. 
Noi totdeauna suntem gata cu materialul de tipar, fiindcă, cum spune d. Mihăileanu, la sfârşitul acestui număr, 
această revistă nu duce nici odată lipsă de material. Ducem însă altă lipsă: cea de care se plâng şi ziarele: 
a hârtiei. De multe ori a stat în tipografie coala gata încheiată, numai sâ fie trasă la maşină, şi trebuia să 
aşteptăm din lipsa hârtiei. Noi, personalul de redacţie, care n’ar trebui să ne ocupăm cu aceasta, în frunte 
cu Prea Sfinţitul nostru director, a trebuit să ne ducem la ministere sâ căutăm hârtie...

Şi al doilea lucru este că însăşi tipografia nu poate birui tot lucrul pe care-l are de îndeplinit. După ce 
că eram în urmă din pricina pomenită, toamna ne-a adus alte greutăţi: îngrămădirea de proiecte de legi de 
cules la Tipografia Cărţilor Bisericeşti. Aceasta fără doar şi poate a stingherit lucrarea noastră.

Deci să nu se îndoiască nimenea de bunăvoinţa noastră ; sunt greutăţi în faţa cărora nu putem nimic. 
Cu toate acestea tot nădăjduim că vom ajunge în curând la zi. Şi din partea noastră şi din parlea persona
lului de tipografie ne dăm această silinţă.

In altă privinţă, revista noastră a mai scăzut ceva: Anul acesta ne-a adus împuţinarea numărului coaie
lor, 4 în loc de 5. De asemenea calitatea mai slabă a hârtiei. Dar sunt greutăţi ale vremii. Sunt cheltueli prea 
mari şi, pentru a nu îngreuia revista şi a-i asigura viitorul, a trebuit sâ mai micşorăm numărul foilor.

Acestor scăderi însă dintr’o lăture, le putem pune împotrivă sporuri în alta: Credem că s’a putut băga
de seamă partea mare pe care am dat-o în acest an materialului străin de redacţie pe care l’am publicat. Voim
ca revista să fie o catedră pe care sâ se poată sui orice cuget întemeiat în graiurile cele sfinte, şi nu o casă 
închisă unde pătrund numai puţini. Oricât de mult au aşteptat unii scriitori, tot am avut mulţămirea de a fi 
putut prinde pe paginile noastre roada râvnii lor. Şi cei care mai au încă articole la noi, să nu-şi creadă 
munca lor pierdută. Noi avem totul păstrat cu grijă şi nu voim sâ răpim nimărui bucuria de a-şi vedea rodul 
silinţelor şi gândirilor sale pus în văzul tuturor. Şi am putut face aceasta, cu toate că paginile revistei s’au 
împuţinat.

Şi alt spor al nostru a fost că însăşi redacţia noastră s’a mărit. In urma hotărîrii înţelepte a Sfântului 
Sinod, toţi profesorii facultăţilor noastre de teologie pot scrie aici cu tot dreptul numelui de redactor şi noi 
suntem veseli că am început a simţi road i acestei măsuri în frumosul articol al părintelui Dr. Gheorghiu pe 
care l’am primit dela Cernăuţi despre Crucea Domnului şi pe care cititorii fără îndoială l-au gustat.

Altă schimbare este că anul încheiat îl vom lungi încă cu 3 numere, pentru ca să nu mai începem anul 
revistei cu 1 Octombrie, ci cu 1 Ianuarie. Aceasta aduce mare uşurare în facerea socotelilor, începând odată 
cu anul financiar. De aceia, în loc de No. 1 anul 42, vom zice, No. 13 anul 41.

Iată, şi mai bune şi mai puţin bune în anul prin care au trecut.
Ce-a fost mai slab a fost al nostru, ce-a fost mai bun a venit din ajutorul lui Dumnezeu.
El să ne ajute să fie mai bine în anul care vine şi să ne dea împrejurări prielnice, pentru ca neputinţa 

noastră să fie acoperită de puterea Lui şi să ajungem a întocmi lucrul cel de laudă şi de mărire pentru Sfânt 
Numele Său, căruia i se cuvine toată stăpânirea, cinstea şi închinăciunea în toată nemărginirea vemllor şi a 
locurilor, Amin.

REDACŢIA,
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Informaţii noi despre

ACTIVITATEA ABHIEPISCOPULOI AMBROZIE SEREBBENICOY ca n u t  şi a Iii GAVRIIL BANULESCD BODONI ca T iw
Ai Principatelor Române, după călătoria Mitropolitului Iona (Gruzinul) din 1791

Lucrurile pe cari le cunoaştem cu privire la 

activitatea arhiepiscopului Ambrozie Serebreni- 

cov, ca exarh, şi a lui Gavriil Bănulescu-Bo- 

doni, ca vicar în Principatele române, sunt cu 

totul sărace, de oarece istoricii noştri, dintr’un
#

motiv sau altul, nu s’au adresat izvoarelor ru

seşti, cari ar fi avut darul să limpezească atâtea 

laturi ale acestei chestiuni. In vremea din urmă, 

am dat peste o călătorie a unui mitropolit de 

neam gruzin, din Caucaz, Iona, mitropolit de 

Grun, care, pe la sfârşitul veacului al XVIII-lea, 

a trăit în ţara noastră, alăturea de cei doi ie

rarhi, cari se găsiau cu armata rusă din Prin

cipatele române. Această călătorie a fost scrisă 

în limba gruzină, tradusă în limba rusă şi apoi 

tipărită în plina de lucruri interesante revistă 

din Odesa, întitulată «Memorile societăţei de is

torie şi antichităţi din Odesa (Zapiski Odesskago 

obşcestva istorii i drevnostei) pe anul 1852, voi. 

UI. pp. 556—63. Din această călătorie, se mai 

desfac note cu privire la vieaţa şi moartea lui 

Potemkin (citeşte Patiomkin), precum şi la bogăţia 

mănăstirilor româneşti, cari ajunseseră să fie 

puse la dispoziţia oricărui pribeag.

Războiul dintre Ruşi şi Turci din 1787 se 

mai cheamă în istoria naţională rusă şi războiul 

al doilea ruso-turc. Armata rusă fusese împăr

ţită în două aripi: cea dela sud, sub comanda 

lui Potemkin, numită *arbiata de sud sau de 

Ecalerinoslav> cu însărcinarea de a lua cetatea 

Oceacov, şi cea de nord, numită «armata de 

nord sau ucraină>, care trebuia să treacă prin 

Polonia 1), peste Nistru şi Prut. Potemkin, după

lujrea Peninsulei Crimeia în 1783, pe care a 

lipit-o la Rusia, trebuia să pună mâna şi pe 

cetatea Oceacov, care forma cheia acestei pe

ninsule dinspre Turcia. Acum se începe răz

boiul ruso-turc al doilea. Potemkin, ca să aibă 

cât mai multe puteri de luptă, a chemat la slujbă 

şi pe Zaporojeni pe care i-a aşezat în ţinutul
------------------------------------------------v —

i) Polonia s« întindea la sud până la linia oraşului Balta (U- 
fraina).

Oceacovului (Oceacovscaia oblasti), bucata de 

pământ dintre Nistru şi Bugul de jos, sub nu

mirea de < armata Măr ei Negre» — (Cernomor- 

scoe voisco), cărora le-a dat în stăpânire patru 

limanuri şi pământ dealungul drumului spre Ti- 

ghina cu centrul la Slobozia. Cu ajutorul aces

tora, Potemkin a luat Oceacovul în 1788, pe 

care l-a unit cu stăpânirile ruseşti. După luarea 

acestei cetăţi, războiul a mai durat încă trei ani,

' dar acum operaţiunile au avut loc la gurile Dună

rei şi dincolo de Prut, unde au ajutat şi trupe 

austriace. Comandantul suprem al întregei ar

mate ruse era Potemkin, care petrecea vremea 

când în Iaşi când la Petersburg; iar luptele erau 

conduse de alţi generali ca: Suvorov, Repnin 

şi alţii.

Pentru conducerea chestiunilor religioase în 

Principatele române, el şi-a luat ca ajutor pe 

arhiepiscopul de Ecaterinoslav şi Herson, Am- 

biozie; iar acesta din urmă ca vicar pe românul, 

care ocupa funcţiunea de director al seminarului 

din Poltava, Gavriil Bânulescu-Bodoni, cu denu

mirea de episcop al Tighinei şi Cetăţii Albe. 

După biruinţele lui Suvorov de la Focşani şi 

Râmnicu-Sarat, după ce oastea rusă a ocupat 

localitatea Hagibei (Odesa), Tighina, Cetatea 

Albă şi Chilia, Ecaterina II a cerut în toamna 

anului 1790 dela Turci ca condiţiuae de pace 

să se cedeze Rusiei tot teritoriul până la Ni

stru, confirmarea vechilor tratate şi convenţiuni, 

după cari Cremeia trece la Rusia, hotarul de 

sud în Caucaz să fie râul Kuban, iar din sta

tele creştine din Balcani: Bulgaria, Muntenia şi 

Moldova să se formeze un singur stat sub nu

mele de Dacia. Turcii erau gata să cedeze şi 

să recunoască ca graniţă Nistru şi nu pe cea 

veche, care era Bugul şi Codâma, dar nădaj- 

duiau în ajutorul Angliei şi Prusiei, state cari 

se temeau de întărirea Rusiei şi pentru aceasta 

au cerut înapoi Crimeia. Chiar aliata Rusiei, 

Austria, acum sub împăratul Leopold II, era 

înspăimântată de succesele armatei ruse, ne-
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dorind să mai continue războiul, a încheiat cu 

Turcia pacea de la Şiştov, în 4 August 1791, 

cu condiţiunea ca totul să rămână ca şi mai îna- 

inte de începerea ostilităţilor. Pentru aceste 

motive, războiul s’a continuat mai departe, Su- 

vorov a luat Ismailul, despre care s’a pronunţat, 

că «nu este cetate mai tare ca el», De Ribas a 

cucerit Tulcea şi Mâcinul,’; până când Turcii au 

fost siliţi să cadă de acord cu cererea împără

tesei Rusiei ca şi Crimeia să rămână Rusiei. 

Războiul putea să se mai continue de oarece 

Potemkin, care, în momentul când Repnin în

cheiase tratatul cu Turcii era la Peterburg, ce

ruse să se mai adaoge în tratat şi contribuţia 

de 20.000.000, dar bolnăvindu-se după întoar

cerea sa din capitala rusă, a murit în curând. 

Pacea de la Iaşi s’a încheiat la 29 Decembre 

1791 şi toată regiunea Oceacovului, dintre Bug

şi Nistru a fost lipită la guvernământul Ecaterino- 

slavului, fiiind colonizată cu ruşi şi moldoveni. 

Ambrozie Serebrenicov, care fusese chemat ca 

exarh în 1789, în Iaşi, a trebuit să se întoarcă 

la catedra sa în Poltava. Plecând din Iaşi, a
4

numit ca mitropolit al Moldovei pe vicarul său 

Gavriil Bănulescu-Bodoni, iar în ţinutul Ocea

covului pe arhimandritul Iov Potemkin, care ştia 

româneşte şi poloneşte2). Din porunca noului 

domn moldovean, Gavriil a fost prins şi dus la

Constantinopole, unde a stat până la 1793 când 

a fost luat sub apărarea sa de reprezentantul 

rus, trimeţându-1 în Rusia3).

In călătoria sa, mitropolitul gruzin Iona poves

teşte o parte din aceste evenimente istorice cu 

mai multe amănunţimi, adăogând lucruri noi şi 

interesante în legătură cu viaţa mănăstirilor .. 

noastre, cu traiul poporului. Pentru aceste mo

tive dăm mai jos în scurt aceste note informative.
*

* *

Trecând Prutul, călătorul nostru a ajuns la 

Iaşi, unde a poposit în casa unui grec, Gheor- 

ghie, al cărui frate era episcop în Macedonia. 

De la acesta a auzit despre sosirea în oraş a 

prinţului Grigorie Alexandrovici Potemkin, a 

arhiepiscopului de-Toltava şi Ecaterinoslav, Am

brozie, şi a compatrioţilor călătorului: arhiman

dritul Gai, a solilor gruzini: Visarion Gabaon de

3) «Hersonskia eparhialinăia viedomosti* pe 1878, No. 24.
8) «Svodnaia galicisco-russkaia lîetopisî s 1772 do Konţa 1800 

goda» de A. S. Petruşevicî, p. 316; apoi în «Kişinevskiea epar
hialinăia vfodomosti» pe 1871, Nr. 4.

Emeritinsc, cu ruda lui Simon, a lui Sulhan. de 

Cartalinsc cu prinţul Tumanov 4). A doua zi l-a 

vizitat compatriotul său Gai, care s’a îmbrăţi

şat, plângând ca nişte copii, văzându-se doi 

compatrioţi pe un pământ strein. Mulţurr.;tâ 

generalului Serghei Bibilurovicî Lazarev, a fâ?u: 

cunoştinţă în curând cu arhiepiscopul Ambro

zie. După recomandaţia şi în careta lui, a m;-rs 

la arhiepiscop, care l-a primit cu dragoste şi 

l-a întrebat dacă nu are vre-o hârtie de la pa

triarh. El i-a înmânat o scrisoare de la Dar.::!, 

patriarhul Antiohiei, pe care a dat-o spre tra

ducere arhimandritului Gavriil, care a fost r ai 

apoi mitropolit al Kievului. La întrebarea deeâ 

poate să-i fie de ceva folos, i-a răspuns, câ 

existenţa sa în Iaşi atârnă de buna sa voinţă.

In curând s’a făcut cunoscut lui Potemkin 

despre venirea aci a călătorului, care I-a pont 

în prima Duminică să-l vadă. După terminarea 

slujbei dumnezeeşti, Iona era cu Ambrozie în 

palatul lui Potemkin, unde o mulţime de per

soane, mai cu seamă ofiţeri, aşteptau cu tc;ii 

ieşirea prinţului. Călătorul a rămas cuprins de o 

mirare neexprimabilă de bogăţia palatului, c?re 

i-a făcut impresia unui palat imperial, perse i- 

nele i s’au părut fiinţe prea inteligente. Prin:ui 

iese şi i se adresează cu un surâs pe buze, se 

interesează de sănătatea călătorului şi roagă pe 

Ambrozie ca să se îngrijească de mitropolitul 

Iona. Călătorul era cât pe aci să-l prindă plâni^l 

din prea multă recunoştinţă. Scena aceasta a 

făcut o impresie, care nu i s’a putut şterge ti n 

minte, nici până în clipa când îşi scrie nott’e 

sale de călătorie, el nu poate să uite faţa cea 

plină de bunătate a prinţului, care este lurri- 

nată de un surâs plin de blândeţe.

Mitropolitul nostru aşteaptă din zi în zi so

sirea aprobării de la sinodul rus ca sâ poa:â 

sluji. Imediat ce Ambrozie a primit hârtia dela 

sinod cu bucuroasa veste, a şi trimis să-i ves

tească acest lucru, şi l-a poftit ca sâ participe 

la slujba de a doua zi în mănăstirea Ger a. 

unde a făgăduit că va veni şi Potemkin. Ad > 

cătorul vestei a fost încărcat de daruri de că* re 

Iona şi a doua zi a slujit Sf. Liturghie. Dupâ 

slujbă, a luat o gustare la Ambrozie şi de ari 

au plecat amândoi la masa de prânz ia exarh il

Moldo-Valahiei, Gavriil.

*) Probabil vre-o delegaţie gruzină.
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Potemkin, văzând că nu trăieşte decât din veni

turi particulare, fără nici o leafă, i-a dat în ô âr- 

muirea vremelnică egumenatul mânăstirei Pan- 

cratievski, dându-i-se anual suma de 1000 ru

ble. Această mănăstire se află pe malul râului 

Bistriţa, cu hramul Sf. Nicolae. Râul este bogat 

în peşte şi mai cu seamă în păstrăvi. El mai 

spune, că râul acesta este mai mic decât Cura 

şi mai mare de cât Aragva din ţara lui. Ţârmii 

lui sunt prăpăstioşi şi locuiţi de frumoase sate 

ai căror locuitori sunt cunoscuţi din vechime 

prin îndrăsnealâ şi putere. Mănăstirea aceasta 

a fost dăruită cu multe pământuri şi sate, cari 

se numără la 13 cu toatele, de la cari se lua 

un venit anual de 150 oi, 200 ruble argint, 

700 păstrăvi fripţi şi tot atâtea roate de caşcaval. 

Afară de acestea, fiecare sat era dator să dea 

a zecea parte din vin, grâu şi legumi, 4000 

stridii şi roadele dela un pom din zece. Locui

torii acestor sate se numesc <(ârani»^ sunt gro

bieni şi aspri, frica nu-i înspăimântă şi nici nu 

se pot pedepsi pentru delicte, căci dacă-i pedep

seşte, este şi mai rău. între ei erau şi ţigani, 

cam 50 de fumuri (case). Cu aceştia poţi să te 

porţi cum doreşti, poţi să-i vinzi sau să-i dă

ruieşti cui voeşti. Numai că ei sunt înclinaţi spre

hoţie şi tălhârie, rătăcesc cu taberele din ioc în 

loc şi niciodată nu se aşează într’un loc. Mi

tropolitul Iona a administrat această mănăstire 

timp de doi ani, până la încheerea păcii dintre 

Rusia şi Turcia. După plecarea lui de acolo, a 

rămas o mulţime de oi, vaci, tauri şi alte ani

male. A fost sfătuit să le vândă, dar mitropo

litul nu a voit să-şi păteze numele şi să lase

după sine cuvinte de hulă. S’ar fi zis: iată, ce

fel de gruzin, a jefuit mănăstirea şi apoi a luat-o 

la sănătoasa, încărcându-se de bogăţie.

Este înştiinţat printr’o scrisoare, că soseşte 

din Petersburg la Iaşi Potemkin şi pentru aceia 

se grăbeşte să-l afle în Iaşi, dar negăsindu-1, a 

plecat la Galaţi, încotro plecase şi prinţul. Aci 

a văzut o slujbă pompoasă făcută de un arhie

reu catolic, însoţit de cântăreţi şi muzicanţi. La 

această slujbă a asistat şi prinţul Potemkin. Peste 

o săptămână, a slujit din porunca prinţului şi 

Ambrozie în sobor, cu călătorul nostru, cu mi

tropolitul Grigorie de Ierapole şi cu 6 arhiman

driţi, în faţa unei mari mulţimi de credincioşi. 
Slujba ortodoxă a fost ascultată la rândul lui şi 
de arhiereul latin, căruia prinţul i-a explicat toată

slujba în cele mai mici amănunţimi. Mitropolitul 

Iona a fost foarte mulţumit de faptul că Am

brozie i-a dat locul de întăetate înaintea mi

tropolitului grec, care era cu mult mai tânăr

de cât el. .

In curând s’a primit ştirea despre învingerea

Suedezilor 5), cu care se încheiase pacea. Am

brozie a cinstit acest eveniment printr’un te

deum de mulţumire cu plecare de genunchi, şi 

tragerea de clopote toată ziua şi cu 300 de

împuşcături de tun. Oraşul Tighina şi Ismailul 

fuseseră iiiate. Ambrozie a plecat întracolo pen

tru sfinţirea bisericilor creştine, transformate din 

geamiile turceşti. în timpul acesta au plecat din 

Izmail şi Chilia armeni ca să se aşeze pe malul 

Nistrului la Dubasari, în apropiere de Grigoriopol.

Nu după multă vreme, s’au întors la Iaşi: 

Potemkin, Ambrozie, însoţiţi de exarhul moldo- 

valah, care era invitat cu ocaziunea hirotonirii 

arhimandritului Gavriil ca episcop de Tighina şi 

Cetatea Albă: la această slujbă au participat şi 

mitropolitul grec de Ierapole cu călătorul.

Prinţul Potemkin a plecat din nou la Peter- 

burg, lăsând în locul său ca comandant suprem 

pe prinţul Nicolae Vasilievicî Repnin, care exer

cita trupele zilnic la manevre şi exerciţii mili

tare, având în vedere noi lupte cu Turcii, pen

tru care s’a şi îndreptat spre Galaţi. Dincolo, 

peste Dunăre, se afla vizirul cu seraschierii, con

centraţi cu trupele turceşti. Aci a avut Ioc o 

luptă sălbatică, din care ruşii au ieşit biruitori, 

luând 40 de tunuri duşmane şi multe trofee.

După ce1 s’a întors Potemkin din Petersburg, 

s’a înbolnăvit greu de friguri. Timp de 40 de 

zile a stat în pat fără nici o ameliorare. Pen

tru a se mai uşura, l-au dus la o moşie a lui 

Mavrocordat, domnul Moldovei, din apropierea 

Iaşilor, într’un sat, aşezat între grădini, pe o în- 

nâlţime cu un bun climat. Dar nici aceasta nu 

i-a ajutat întru nimic. Ambrozie şi Iona I-au vi

zitat, rugându-1 cu lacrimi să se îngrijească, să 

ia doctoriile pe cari i le da doctorul şi să se 

ferească de mâncări nepotrivite cu boală. «Nu 

cred că am să mă însănătoşez, a trecut atâta 

vreme şi nu mai mă fac bine> zise prinţul. 

«Fie voia lui Dumnezeu». Rugaţi-vă Celui de 

sus şi pentru sufletul meu, aducându-vă aminte• • 
de mine. Intorcându-se către Ambrozie, îi spuse:

5) In războiul din 1789—179G,
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honski. Când cortegiul de înmormântare. în m :- 

locul căruia mergea sicriul sub un admirabil

«Ştii că nu am dorit nimănui rău, dorinţa mea 
a fost totdeauna să fac fericit pe orice om».

Vizitatorii au ieşit de la prinţ cu ochii în la

crimi, gândindu-se la aceste cuvinte spuse îna

inte de a închide ochii. Trecând în sala de pri

mire, au găsit acolo pe un doctor francez, gene

ral, care le-a comunicat, că prinţul refuză să 

primească doctoriile, şi că boala a înaintat aşa 

de mult. încât nu mai este nici o scânteie de 

nădejde la scăpăre, şi că acum aproape nici o 

doctorie nu mai poate ajuta. Ei, au fost coprinşi 

de o adâncă desnădejde, dar nu aveau ce să facă.

In cele din urmă, prinţul şi-a arătat dorinţa 

să meargă la Herson, nădăjduind că acolo îi va

ajuta climatul de mare. Cu toată stăruinţa ne-
.  «

poatei sale, care era nedespărţită de patul bol

navului, de a renunţa la această călătorie, el a
%

rămas la părerea sa. Au înhămat caii la caretă 

şi l-au pus cu mare grijă într’însa, nepoata sa 

fiind veşnic, ca un înger păzitor, lângă el pre

tutindenea şi în orice vreme, nepărăsindu-1 nici

o minută. Trecând Prutul, prinţul a dat poruncă 

să se oprească într’o vale îmbrăcată în iarbă 

verde, la poalele unui deal, spunând, că «simte 

greaţă şi voeşte să aţipească. Când l-au pus 

într’un pat, a poruncit tuturor să se depărteze, 

afară de nepoata sa, căreia i-a cerut să-i dea o 

icoană. Făcându-şi semnul sfintei cruci, oftă şi 

închise ochii pentru vecie. Sufletul, părăsind pu- 

trezitorul veşmânt al trupului, rămas în mâinile 

nemângâiatei nepoate, pluti spre lumea de sus, 

la veşnica sa patrie. Potemkin şi-a sfârşit viaţa 

într’un loc necunoscut, pustiu şi departe de 

oameni.

Trista veste s’a răspândit ca un fulger prin 

toată ţara; trupul prinţului, care dimineaţa ple

case viu din Iaşi, în seara aceleiaşi zile a fost 

adus înapoi în sunet de clopote şi aşezat în 

palatul său, îmbălsămat a stat câteva săptămâni, 

până când s’au făcut pregătirile pentru înmor

mântare. Orânduitorul ceremoniei pentru înmor

mântare a fost Pavel Gheorghievicî Potemkin. 

Slujba înmormântărei au făcut-o: Ambrozie, 

exarhul moldo-valah, Moise Feodosievski, călă

torul nostru, mitropotitul grec cu 14 arhiman

driţi, afară de cellalt cler. O mulţime de re

gimente de infanterie şi cavalerie au fost aran

jate pentru această împrejurare în două linii 
drepte în faţa mânăstirei Golia pe o întindere 
de 5 verste, pe cari le comanda prinţul Vol-

baldachin, s’a apropiat de porţile mănăstiri, 

muzica cânta aşa de mişcător şi trist, în cât in 

ochii călătorului au izvorât râuri de lacrimi. Po

porul era grdzav de mult. Toate acoperişurile 

caselor, toate balcoanele şi ferestrele erau pline 

cu privitori. înmormântarea s’a terminat. Ofta

turi, plânsete şi tânguiri, cari sfâşiau sufletul, se 

auziră în toate părţile. Plecaţi spre sicriu, ru

dele răposatului şi cei cari prim'seră bunătăţi 

din partea lui în vieaţă, plânseră fără oprire. 

Această ultimă clipă, scriitorul călătoriei nu mai
I

este în stare să o mai descrie. Un salut din 

tunuri a pus capăt acestei sărbătoriri pline de 

tristeţe, la care a azistat şi Reis Efendi din Cons- 

tantinopole şi dragomanul Moruzi, sosiţi în ajun 

pentru negocierile de pace.

Ca comandant suprem al trupelor a fost nu-
f

mit, după dorinţa răposatului, prinţul Volhonski. 

îndată a sosit din Petersburg ministrul Bezbo- 

rodco pentru definitiva încheiere a păcii. Toată 

boerimea moldoveană l-a întâmpinat cu multă 

cinste. Negocierile s’au mai continuat câte-va 

zile, pentru cari din partea Rusiei erau trimişi 

doi generali, unul din ei era Samoilov; iar cel

lalt Serghel Lazarevici ?, iar din partea Turciei 

Reis Efendi şi dragomanul Alexandru Moruzi, 

grec. în sfârşit, negocierile duseră la rezultatul 

dorit de Rusia, căreia ! s’a dat Dubosari, Htr- 

s&nul, Cetatea Albă şi tot ţinutul crimeian. In-

cheerea păcii av fost sărbătorită cu o caval

cadă militară, trupele străbătând oraşul de mai 

multe ori, precf.data de muzică cu ramuri de 

pace în mâini şi trofee turceşti. Bezborodco a 

dat un bal, la care a invitat şi pe călătorul no

stru cu celelalte persoane clericale, între cari şi 

pe Iosif, un arhiereu armean ? La această pe

trecere a fost şi prinţul Potoţki, împodobit cu

o panglică galbenă şi mulţi generali şi multe 

persoane de seamă. Când s’au ridicat toastcle, 

tunurile au început să tragă. Era o bucurie de 

nedescris, dar ea nu putea să atingă deputăţia 

turcă şi era şi firesc, de oarece nu avea de ce 

să se bucure. Poarta din această afacere nu 

câştigase nimic; ci pierduse simţitor.

După patruzeci de zile dela moartea prinţu
lui Potemkin, sicriul a fost ridicat de pe cata
falc jşi dus in Herson, unde a fost predat pă
mântului. Graful Rumeanţev, care se afla lângă
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Jijiâ, a plecat cam prin vremea aceasta în Ru

sia, după el s’a dus şi gratul Bezborodco, când 

călătorul s’a dus să-şi ia rămas bun, el l-a sfă

tuit să părăsească oraşul, care de acum înainte 

rămânea sub stăpânirea Turcilor, şi să-şi aleagă 

un domiciliu undeva în Rusia. I-a cerut inter

venţia pentru a i se aproba să intre în Rusia.

I s’a făgăduit că va interveni şi că va primi în 

grăbă ordinul de trecere în Rusia. După câtă- 

va vreme, oastea rusească a început să iasă din 

hotarele Moldovei. Toţi câţi se găsiau în Iaşi 

au urmat trupa spre Polonia. Pe malul râului 

Jijia călătorul nostru a dat un prânz, care a fost 

cinstit şi prin prezenţa arhiepiscopului Ambro

zie, mitropolitul Gavriil şi alte persoane cleri

cale şi mireneşti. După masă, oaspeţii s’au plim

bat şi au prins peşte în râ-u. înainte de a pleca 

în eparhia 'sa, in Poltava, Ambrozie a rugat pe 

Iona să meargă cu dânsul, dar acesta a refu

zat, fiindcă încă nu-i venise ordinul că poate 

fi primit în Rusia, şi s’a mulţumit să-l întovără

şească până la Prut numai.

In Iaşi nu mai rămăsese niciun picior de rus, 

afară de consul şi Gavriil. Beiul moldovean, — 

domnitorul — deşi nu venise încă în Iaşi i-a 

cerut ca să părăsească oraşul, spunfcpd că acea

sta este voinţa sultanului, că un arhiereu pus 

de autorităţile ruse nu poate conduce un pă

mânt turcesc. Mitropolitul a răspuns, că nu poate 

să se supună, spunând, că numai Ruşii pot să-l 

îndepărteze din scaunul său.

Mitropolitul se supunea unei primejdii evi

dente. Văzând că vorbele nu ajută, atunci dom

nitorul a dat poruncă ca un arnăut înarmat în

soţit de 100 călăreţi să- înoonjure palatul mitro

politului în timpul nopţii. Toate intrările şi ie

şirile locuinţei au fost ocupate într’o clipeală de 

ochi. Mitropolitul tocmai cinase, conversa cu 

oaspeţii, cu cafeaua înainte, când deodată intră 

un om cu vestea că este asediat. Cuprins de 

groază, abia avu vreme să spună celor de faţă, 

că a sosit ceasul cel greu pentru dânsul, când 

în cameră pătrunseră nişte turci înarmaţi, cari 

prinseră pe mitropolit. Vizirul a poruncit să-l 

ducă la patriarhul din Constantinopol. Patriar

hul s’a sârguit să-l convingă să părăsească e- 

parhia moldo-valahă şi să primească alta în Ru- 

melia, Anatolia sau în Arhipelag; dar mitropo

litul nu a căzut de acord. Reprezentantul rus, 

Cociubeî, auzind despre aceasta, a cerut ca să

i se trimită mitropolitul, luându-1 sub tutela sa. 

Cociubeî i-a transmis camilafca albă, care îi 

venise în Iaşi imediat după prinderea şi trimi

terea lui spre Constantinopole, şi de acolo a 

fost trimisă ministrului. In curând arhiepiscopul 

Ambrozie de Poltava şi Ecaterinoslav a murit; 

în locul căruia a fost numit Gavriil. El a ocu

pat scaunul de Poltava nu multă vreme, când 

după moartea lui Samuil, mitropolitul de Kiev, 

a fost transferat în locul acestuia. După câţiva 

ani a renunţat la acest scaun, retregându-se la 

odihnă, trăind în Dubosari.

*

Aici se termină traducerea din limba gruzină 

în cea rusă. Punctele însemnează că se mai 

vorbeşte ceva şi mai departe, dar nu despre 

evenimentele şi persoanele de cari s’a ocupat 

până acum.

Iată câte lucruri ne dă aceasta călătorie, Unele 
erau ştiute de istoriografia noastră, dar nu în 
aşa amănunţimi şi nu dela un martor ocular. 
De aici se vede mai limpede rolul lui Gavriil 
Bănulescu-Bodoni. Se vede cât de colo cât de 
înfiptă era credinţa în sufletul unora din Români, 
că Rusia este în viitor mântuitoarea poporului 
românesc, judecându-o după asemănarea cre
dinţei. Numai asttel trebuie înţeleasă schimba
rea curentelor politice după 1700. O parte din 
boerime şi mai cu seamă din cler erau rusofili 
încarnaţi, ca o contrapunere curentului austriac. 
Călugării jucau un mare rol în actele de spio
naj între Rusia şi Principatele române.

Afară de acestea, din însăşi descrierea călă
torului se vede cât de uşor era primit orice 
strein şi pus pe capul unei mănăstiri pentru a 
se folosi de veniturile ei. Din sărac ajunge aşa 
de cu stare, că dă o- masă la care a putut fi 
de faţă aşa de marcante feţe ca arhiepiscopul 
Ambrozie.

Din coprinsul acestei descrieri, mai reese că 
mitropolitul Iona nu venise prin Rusia la noi, ci 
pe altă cale, poate a mării, fugind de frica Tur
cilor. Teama de a intra în Rusia fără aprobare 
ne face să credem acest lucru. în orice caz, noi 
suntem datori să mulţumim acestui fiu al Cau- 
cazului, care ne-a cercetat la noi acasă şi ne-a 
spus şi el o parte din lucrurile noastre poli
tice şi bisericeşti.

St. Berechet
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UN NOU APOSTOL AL UNUI DUMNEZEU LAIC

Marele ziar parizian Le Temps ne aduce ştirea 
că în rândurile laicilor s’a ivit un neobişnuit a- 
postol al credinţei în Dumnezeu. — Zic neobiş
nuit, pentru că el, în deosebi că este un laic,— 
mai are şi însuşirea de a fi şi un «savant pro
fesor şi un distins filosof». El este D-l Izoulet, 
profesorul de filosofie socială la Colege de 
France.

«Savantul profesor — spune Le Temps — este 
într’adevăr din aceia, cari ridică problema po
litică cu mult deasupra banalităţilor curente, 
cari încearcă să o cuprindă în cele mai însem
nare ale sale puncte, şi, prin aceasta, o fac in
teresantă chiar minţilor adânc cugetătoare, care 
sunt puţin cam plictisite de repetirea zilnică a 
aceloraşi mărunte polemici. D-l Izoulet susţine, 
cu o remarcabilă putere de argumentare, că 
chestiunea politică este cârmuită de chestiunea 
religioasă».

Trebue însă să spunem că D-l Izoulet, îm
preună cu vestitul pastor Wagner, de care este 
puternic influenţat,—crede că, lăsând la o parte 
«tot arsenalul clasic al probelor despre exis
tenţa lui Dumnezeu», — putem găsi pe Dum
nezeu «prin revelaţia internă, cu totul firească 
şi raţională, fâră ajutorul vreunei revelaţii ex
terne, extranaturală şi extraraţională, prin mi
nuni şi profeţii. Este un Dumnezeu conform cu 
raţiunea, prieten al raţiunei, revelat prin raţiune».

De aceea, iată după dânsul, cum cu ajutorul 
raţiunei am ajunge să credem. în Dumnezeu:

«Credinţa este încrederea în Dumnezeu. Omul 
cu puţină credinţă, este acela care nu se în
crede în trăinicia universului şi în organizarea 
sa. El nu are de cât o mediocră încredere in 
rezultat... A răpi credinţa semenului tău, este şi 
mai rău de cât a-i fura banii sau casa, mai rău 
chiar de cât a-i lua viaţa. A răpi cuiva credinţa 
este tot una cu a-i lua acoperişul de deasupra 
capului, şi pământul de sub picioare. Tremuraţi 
— nu-i aşa? — la gândul că s’ar putea ca copii 
voştri să rămână într’o zi fără hrană şi fâră a- 
dăpost? Dar, cum aţi putea îndura gândul ca 
ei să rămână fără credinţă?»

«Actul de credinţă în Dumnezeu este pur şi 
simplu un act de încredere în univers şi în des
tin. Dacă nu crezi în viaţă, cum poţi avea do
rinţa şi puterea de a trăi. Şi dacă nu ar fi o 
cârmuire a universului, adică o înţelepciune şi
o dreptate şi o putere pentru a cârmui univer
sul, cum mai putem crede — că viaţa merită să 
fie preţuită ? — In această veşnică luptă a Bine
lui contra Răului, care umple nu numai istoria

pământului, dar, după măreaţa religiune a Ira
nului, umple şi istoria universului întreg,—daca 
cumva nu crezi în biruinţa finală a Binelui, cum 
ai putea avea curajul de a lucra? A crede in 
biruinţă, iată miezul tuturor lucrurilor, pretutin
deni şi totdeauna. Ei bine, a crede în Dumne
zeu, este a crede în biruinţă».

Ne aflăm dar în faţa unei filosofii, iar nu în 
faţa unei credinţe religioase, rezemate pe dogme 
şi rituri şi «personalizate» în vreun om sau în 
vreun Dumnezeu. Ei bine, cu ajutorul unei co
mune credinţe în acest «Dumnezeu laic», vrea 
savantul profesor şi filosof, să deslege iritanta 
chestiune socială şi politică de astăzi. De aceia 
pentru a se pune capăt luptelor între clase, D-l 
Izoulet crede că de neapărată nevoe ar fi, dacă 
Şcoala, combătând din toate puterile ateismul 
care este anarhismul suprem», ar rămâne însă 
neutră în ceea ce priveşte diferitele forme de 
religiuni, adică în ceeace priveşte: Catolicismul, 
ortodoxismul, protestantismul, mahometanismul, 
mozaismul, etc. De aceea, d sa ne strigă:

«Dar neutră între religiune şi irreligaine, neu
tră intre credinţă şi necredinţă, neutră îolre 
credinţă şi ateism, nu, nu, de o mie de ori nu».

Şi încă ceva: D-l Izoulet ar mai vrea ca 
Şcoala să rămână neutră şi între diferitele forme 
de guvernământ, adică între regalişti, imperia
lişti şi republicani.

«Dar neutră între guvernământ şi ne-guver- 
nământ, neutră între arhie şi anarhie, nu, nici
odată! Ar însemna, că am vrea să fim neutri 
între afirmare şi negaţiune, între ordine şi între 
dezordine, între virtute şi viţiu, între bine şi 
rău! Ar însemna că am vrea să fim neutri între 
sănătate şi boală, între moarte şi viaţă!».

Ar rămâne deci de prigonit numai ateismul. 
Şi cu chipul acesta, D-i Izoulet crede că pacea 
şi buna învoire între oameni s’ar statornici pe 
veci.

Ei bine, eu unul cred că această religiune ra
ţionalizată, acest «Dumnezeu laic», va putea 
strânge subt steagu’i numai un număr foarte 
restrâns de «liber-cugetători», în timp ce marea 
mulţime a muritorilor va da într’una dreptate 
cugetătorului, care ne spune că pe Dumnezeu, 
—nu atât cu mintea, nu atât cu raţiunea, —
ci mai ales cu sufletul, mai ales cu inima cău-

^  1 
tându-1,—îl aflăm repede.

De altfel, cine nu ştie că dreptate are şi cu
getătorul, care susţine că: marile gândiri ne vin

tot din inimă ? M MIHĂILEANU
Profesor, Piteşti.
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Antichităţile creştine din pământul ţârii noastre
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Creştinismul, adus la noi fie prin predica Sf. 

Apostol Andrei, fie prin coloniştii împăratului 

Traian, îşi avea fiinţa pe pământul ţării noastre 

încă din secolul I sau cel mai târziu la începu

tul secolului al II-lea odată cu colonizarea.

Pietrile cu inscripţii şi mai ales cele de mor

minte, găsite în pământul ţării noastre, ne arată 

că coloniştii veniseră din toate părţile marelui 

imperiu, dar mai ales din provinciile Asiei mici, 

unde seminţile credinţei creştine fuseseră sămă- 

nate de înşişi Sf. Apostoli şi între cei siliţi a

veni au fost şi creştini, socotiţi ca elemente di

zolvante ale vieţii de Stat şi de cari căutau să 

se scape, şi prilejul cu coloniz rea a fost bine

venit, pentru a-i trimite în această parte a im

periului, spre a se pierde în hărţuelile cu po

poarele barbare din împrejurimi.

Dacă celelalte culte ale tuturor neamurilor, 

cari treptat fuseseră supuse şi încorporate în im

periu, erau lăsate în linişte, ba încă ceva mai 

mult, că chiar pe unii din zeii lor îi primeau 

între cei oficiali ai imperiului, apoi pe cel creştin 

nu, şi de aceea în mulţimea de pietre cu in

scripţii funerare politeiste se găseşte un număr 

mai mic creştine, căci creştinii nu-şi mai puneau 

la morminte asemenea pietre, pentru a nu fi 

profanate şi distruse de fraţii lor necredincioşi, 

sau dacă le puneau, prevedeau soarta lor.

Oltenia şi Transilvaniapunde viaţa romană a

fost mai pronunţată, dar mai ales Dobrogea,

ni-au păstrat în sânul lor interesante urme ale

vieţii romane în general şi în special ale vieţii 
creştine din veacurile primare.

Obiectele cele mai sigure cu care s’au servit 

primii creştini ai ţării noastre sunt acelea cari 

au pe ele fie un simbol creştin, fie o mono

gramă creştină, fie o salutare creştină, fie o 
inscripţie cu caracter creştin.

S’au găsit până acum lămpi cu cruce sau cu 

monograma Mântuitorului sau cu o salutare creş

tină, vase cu cruci pe ele, pietre cu inscripţii 

creştine, cu monogramă sau cu un simbol: po

rumbelul sau peştele, capiteluri de stâlpi cu cruci 

pe ele dela bisericile creştine cum şi temelii de

ale acestora, cât şi monete cu monograma creş
tină pe ele.

Toate aceste obiecte găsite în pământul ţării 

noastre şi aflătoare fie în muzeul de antichităţi 

din Bucureşti, fie în alte părţi la diferite per

soane iubitoare de urmele trecutului, sunt pentru 

noi Românii de o importanţă mare, căci ne a- 

rată existenţa creştinismului în ţara noastră din 

cele mai vechi timpuri şi de origină romană, ca 

şi o bună parte din terminologia bisericească, 

iar nu de dată mai recentă prin Slavi, după cum 

în chip tendenţios se susţine de unii scriitori
slavi.

Ori şi care Român, dar mai ales preoţii noştri, 

se cuvine să dea toată atenţiunea acestor o- 

biecte preţioase cu cari s’au servit primii creş

tini, cari în acelaş timp sunt şi străbunii noştri.

Cunoaşterea bine a unor asemenea obiecte 

necesitează cunoştinţi speciale de istorie, arheo

logie şi mai ales de epigrafie, cari se capătă cu 

multă trudă, şi prin rândurile următoare nu caut 

decât să dau numai câteva noţiuni sumare după 

care să se poată cunoaşte antichităţile creştine 

rămase dela străbunii noştri, antichităţi cari să 

fie aflate şi apoi evidenţiate de noi preoţii nea

mului, iar nu de străini, căci nu-s ale lorf ci ale 
noastre.

*
* *

Cu ocazia diferitelor săpături pentru trebuin

ţele gospodăriei sau la lucrul câmpului, sătenii 

găsesc diferite lucruri vechi, socotite ca lucruri 

care nu-s de niciun folos şi pe care sau le distrug 

sau le transformă, de nu le mai cunoşti ce au fost.

Intre acestea, pe lângă cele care interesează 

ştiinţa istorico-arheologică în general, se găsesc 

şi obiecte din vieaţa creştină veche de mare fo

los pentru istoria bisericii creştine de pe pă

mântul nostru românesc şi care sunt cam ur

mătoarele:

Lămpile creştine, care-s la fel în totul cu cele 

din viaţa romană politeistă, cu deosebire că au 

pe ele monograma creştină, o cruce sau o sa

lutare creştină.

Aceste lămpi, sau mai bine zis aceste opaiţe, 

sunt nişte vase mici de lut ars de culoare roşie- 

tică sau cenuşie, puţin lungueţe, iar unele aproape 

rotunde, mai mult late decât înalte, prevăzute 

în partea de deasupra cu o gaură pe unde se
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turna materialul de ars şi la partea prelungită mare multe din obiceiuri s’au menţinut dar ii

cu alta prin care se tot trăgea cu un mic cleşte, s’a imprimat caracterul creştin şi între altele a

iar la nevoie chiar cu 2 degete fitilul care pro- fost menţinută şi datina veche de a se pune

ducea lumina. In partea opusă acestei prelungiri 

aveau o mică tortiţă.

In partea de deasupra, între cele două găuri 

sau în jurul celei din mijloc, în locul florilor sau 

a animalelor sau a altor scene din viaţa ome

nească zilnică, cu cari de obiceiu se împodobeau 

aceste mici obiecte de luminat, se puneau sem

nele creştine.

Crucea pusă pe acestea este crucea simplă fără 

nici un adaus de raze şi cam de obiceiu est cu 

braţele câteş patru de o potrivă de lungi.

Monograma Mântuitorului este formată din 2

pietre la morminte.

In locul formulei politeiste D.M. găsim for
mula creştină a lui Dumnezeu tată: A.Q. sau mo
nograma Mântuitorului, căruia încredinţează cei 

vii sufletul răposatului, după cum se vede şi Li 

corpul unora din inscripţii *in Deo patre no str o

et Chr ist o* în credinţa cărora murise şi răpo
satul.

ţp jurul monogramei se află doi porumbei, 

un peşte sau numai un singur porumbel.

Monograma pietrilor de morminte are forma

• • •

litere: X pe«te care e suprapus P: 

(Hristos) sau X pe»te care-i suprapus

unei roate cu 4 spiţe 

o simplă cruce în mij 

dar şi I(sus) H(ristos)

care poate fi şi

locul unui cerc

sau a unei roate

• • • •
• •

I: Iisus Hristos):

Salutarea creştină îi pusă tot pe partea

cu 6

sau a

spiţe

spiţe simple I(isus) H(ristos) 

unei roate tot cu 6 

din car6 una are un

mic xârlig Hf(istos) sau şi I(isus)

aceasta.

Pe fundul vasului se află, la unele, numele celui 

cari li-a făcut.

Pe mormântul creştinilor, apoi, după obiceiul 

vechiu, se punea o piatră cu inscripţie în cari 

se arată numele celui care a fost îngropat acoloj 

profesia şi cât a trăit, apoi pe unele se mai a- 

rată dacă acea peatră e făcută de cel mort pe 

când era în viaţă sau e pusă pe urmă de rude 

sau de prieteni.

cu frumoase, ornamente formate din viţe de vie, 

cu struguri, deasupra cărora se văd figuri de

Hr(istos) sau sub forma unei roate cu opt spiţe

I!t

I. X; P.

una cu un

Unele

I(isus) Hf(istos) din care 

mic cârlig.

au numai o cruce simplă

Romanii ţineau ca la morminte să puie pietre marmoră.

In fruntea inscripţiei.

Aceste pietre au o înălţime cam de un metiu 

şi ceva şi o lăţime cam de jumătate de metru, 

sunt pietre obişnuite şi numai rare ori sunt de

Tot în pământ se mai găsesc vase de lut o- 

bişnuite din viaţa zilnică, cu semnul crucii, apoi
genii înaripate şi de multe ori în medalion chi- capiteluri între ornamentele cărora se vede o
pul cioplit în piatră al celui răposat.

In fruntea inscripţiei era obişnuită formula: 

D. M. adică Dis manibuss ceeace înseamnă că 

cei vii încredinţează sufletul mortului zeilor Mani, 

adică sfintelor umbre a străbunilor răposaţi mai 

înainte.

E ştiut că despărţirea noilor creştini de în

tregul fel de viaţă de mai înainte s’a făcut în

cet, iar nu de odată, aceasta făcându-se numai

punctele fundamentale de credinţă, şi ca ur-3

cruce. Acestea sunt părţile de deasupra stâlpilor 

dela intrarea bisericilor creştine, dela care în 

Dobrogea, în câteva localităţi s’au găsit şi teme

liile. Tot în pământ se mai găsesc şi mici monete 

de aramă şi argint simple sau cu monogramă 

creştină.

Cele mai vechi cu acest semn creştin sunt 

cele pe care se văd pe o faţă chipul împăra

tului bărbierit, aşa după cum obişnuiau Romanii

în majoritatea lor să se poarte, lăsarea barbei
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să crească fiind socotită numai ca semn de 

doliu, purtând în cap coit pe care se vede mo

nograma creştină X cu P suprapus: 

ca în una din monogramele de mai 

sus, iar în jurul figurei: IMP(ERATOR)

CONSTANTINVS AVG(VSTVS).
Reversul monetei are la unele un steag cu 

monograma creştină şi cu inscripţia în greceşte 

a cuvintelor ce i s’au arătat pe cer împăratului 

când era pe malurile Tibrului în luptă cu Ma- 

xentie.

In majoritate aproape, pe dosul monetei se 

văd figuri obişnuite pe monetele timpului.

Acestea sunt monetele bătute de Constantin 

cel Mare după darea edictului de toleranţă din 

Milan în anul 313. De notat că n ’ a u  fost bătute 

în cantitate mare, căci majoritatea monetelor 

acestui împărat sunt la fel cu cele ale împăraţilor 

necredincioşi de mai înainte.

Se mai găsesc şi monete de aramă numai cu 

un chip de femeie cu trăsături fine şi cu o piep

tănătură serioasă în comparaţie cu cele atât de 

luxoase ale altor împărătese.

In jurul feţei îi vedem şi numele: FL(AVIA)

HELENA AVGVSTA.

Acestea sunt monetele bătute în cinstea împă

rătesei Elena, soţia împăratului Constanţiu Clor 

şi mamă a împăratului Constantin cel Mare').

E destul de natural că, pe lângă obiectele de 

mai sus, se mai pot găsi şi alte obiecte din 

viaţa creştină, la fel cu cele din alte părţi, cum 

de exemplu: sicrie de piatră cu monograma 

creştină, amulete, peceţi, inele şi tăbliţe cu 

blâsteme la adresa spiritelor rele, cât şi alte o- 

biecte cu un semn creştin: monograma sau
m

crucea.

Urmele vieţii creştine nu-s tocmai multe des

coperite până acum la noi, pe de o parte din 

cauza persecuţiilor până la 313, iar după aceasta
>

5) Nepotrivirea între aceste chipuri de pe monete, cari-s por
tretele cele mai exacte ale împăraţilor şi împărăteselor romane 
şi îatre cele de pe icoanele acestor 2 sfinţi din bisericile şi ca
sele creştinilor provine din cauză că felul de pictură bizantin 
împrumutat şi păstrat până astăzi de noi Românii este cel bizantin 
fixat cam prin secolul al Xl-lea sau al Xll-lea de vestitul pictor 
din Tesalonic numit Panselinos, care, dacă a fost un mare artist 
în această ramură, a fost puţin cunoscător al chipurilor de pe 
monete de altădată şi ca urmare, felul de a se purta al împăra
ţilor bizantini din timpul său Ta adoptat şi pentru împăratul 
Constantin şi împărăteasa Elena, cari au trăit cu opt veacuri 

mai înainte.

dată iarăşi nu găsim aşa multe din pricina nă

vălirilor, care distrug totul în calea lor şi apoi 

sătenii (păgâni de unde păgânul nostru de azi, 

numire ce s’a dat şi se dă necredincioşilor) îşi 

duc vieaţa în vechea credinţă încă multă vreme, 

după edictul dela Milan, până prin veacul al 

Vl-lea, fiind nevoie ca unii împăraţi să ia mă

suri contra lor pentru a părăsi credinţa în zei 

şi a îmbrăţişa religia oficială adică cea creştină.

Trecerea la creştinism s’a făcut mai încet la 

sate de cât la oraşe şi cei trecuţi la noua reli

gie nu se desfac în totul de vieaţa de mai îna

inte şi aceasta ni-o spun între alte izvoare şi 

documentele cele mai sigure care-s unele pietre 

de morminte din alte părţi, pe cari alături de 

monograma creştină îi şi formula politeistă D. M.
cât şi unele de la noi cari, dacă au în fruntea 

inscripţiei monograma creştină, apoi la sfârşit se 

vede salutarea politeistă de pe vechile pietre: 

vale viator ceeace pe româneşte ar însemna: 

cale bună călătorule.

Ar fi foarte interesant ca urmele vechii vieţi 

creştine să fie adunate fie din instituţiile statu

lui, fie de la particulari şi cu ele să se formeze 

secţia veche a vieţii noastre creştine, la care să 

se adauge urmele vieţii creştine de mai târziu, 

bine înţeles că nu toate, cari trebuesc adu 

nate pe regiuni la centrele eparhiale, ci cele mai 

semnificative ale acestei vieţi, cari la un loc să 

formeze un muzeu religios în care să se vadă 

ca într’o oglindă trecutul vieţii creştine a Nea

mului Românesc.
*

* *

Ne sunt de mare trebuinţă asemenea obiecte 

vechi creştine şi în special pietrele cu inscripţii

si de aceea trebuie să ne interesăm de ele căci)

nici nu bănuieşti locul unde se poate găsi o 

asemenea urmă, care în chip istorico-ştiinţific 

să vie să întărească mărturiile literaro-bisericeşti 

vechi privitoare la vechimea creştinismului la 

noi, căci istoricii noştri mireni pun un temeiu 

relativ pe acele mărturii şi nu admit creştinis

mul decât ca ceva venit la noi destul de târziu, 
tocmai prin secolul al IV-lea.

Aceste obiecte ne sunt preţioase şi din fap

tul că cu ele s’au servit creştinii vechi, cari au 

fost străbunii noştri, dintre cari mulţi s’au în

cununat cu cununa martiricăj căci de pildă: cu 

aceste opaiţe ş’au luminat serile acei străbuni, 

pe ele au pus mânile 'tremurătoare de entusi-
I
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asmul credinţei, lângă ele a răsunat ruga lor cat trăgând însă concluzii tendenţioase^ pe care e

fierbinte, iar atunci când treceau în lumea atât 

de dorită de ei, urmaşii le puneau în morminte 

pentru a le ţinea lumină, obiceiu păstrat până 

azi în toiagul din mâna morţilor noştri şi acolo 

unde de altlel le găsim şi noi astăzi în majori

tatea cazurilor.

voi scoate la iveală într’un studiu de arheolog :e 

creştină cu vederi privitoare la noi Românii si 

pe care-1 voi publica pentru cunoştinţa fraţi! :<r 

preoţi în corpul acestei reviste.

Vieaţa străbunilor noştrii Romani e un izv:r 

de veşnică mândrie pentru noi urmaşii lor, :̂ r

Ne-am deprins ca în sfătuirile ce le dăm creş- aceiaş viaţă a celor cari au fost şi creştini e si

tinilor să evocăm amintirea vieţii sfinte şi curate un izvor de unde să luăm pilde de înaltă viată

a vechilor creştini şi cred că trebue să ne a- creştină.

minţim de ei, nu numai când avem nevoie, ci în 

totdeauna şi ca urmare să căutăm ca acolo,

Pământul ţării noastre are în sânul lui bogâtii 

de tot felul, iar noi preoţii să adunăm şi să r e

unde se găsesc, să adunăm urmele din viaţa lor folosim de bogăţiile ce ne interesează mai mu.t

pământească, pe care să le păstrăm 

ca pe nişte moaşte scumpe.

cinste, şi anume: cele de ordin istorico-creştin, cari r e 

vorbesc de vieaţa creştină a străbunilor înde

părtaţi şi să nu lăsăm ca acest lucru să-l facâIntru cât la noi nu este încă răspândit acel 

curent de interes pentru urmele trecutului, fără străinii pripăşiţi în mijlocul ospitalierului şi îngd-

îndoialâ că multora din preoţi li se va părea duitorului nostru Neam, căci e vorba de strâ-

chestiunea aceasta pe cât de nouă tot pe atât bunii noştri şi nu ai lor şi, ca urmare, a noastră

de puţină importanţă, dar acestora nu le pot e şi datoria ’).

aduce la cunoştinţă decât următorul fapt neplă

cut pentru noi şi anume: străinii şi înstrăinaţii 

au preţuit aşa cum trebuie bogatele noastre 

urme ale vieţii creştine de altă dată din cari 

au cules date de seamă şi materialul l-au publi-

Freolu V. DRSĂCESCU.
Olteneşti-Fălciu.

1) Şi pentru orice lămuriri stau cu toată bunăvoinţă la dispo
ziţia fraţilor preoţi pe care îi rog să-mi comunice date reiaţi r '.a 
obiecte de acest fel găsite în trecut sau aflătoare azi în părţ e 
fiecăruia şi care să întregească pe cele adunate de mine şi si
le înmulţească. '

m

P R I N  M Ă N Ă S T I R I
Istoricul Mănăstirii Stănişoara1).

Către sfârşitul primei jumătăţi a veacului al 

17-lea, trei călugări din mănăstirea Cozia, doritori 

de viaţa pustnicească, s’au retras prin aceste 

locuri cari erau tot proprietatea Coziei şi s’au 

aşezat în câte o peşteră fiecare. Se hrăneau cu 

miere sălbatică, cu smeură şi cu ceeace li se 

trimetea din când în când dela Cozia. Şi fiindcă

unul din ei era preot, s’au apucat şi au clădit 

în vale o bisericuţă de lemn, în care Duminica 

slujeau st. Liturghie şi se împărtăşiau. Această 

bisericuţă au făcut-o ei în anul 1747 cu aju

torul boerilor Gheorghe Cluceru Buligeanu şi 

Martin Buliga din Piteşti, şi au închinat-o Sf. 

M. M. Gheorghe. Unul din aceşti trei pustnici 

se numea Neofit şi poate din osemintele lui se 

văd şi acum aşezate într’un cosciug în chiar

peştera unde s’a săvârşit. Locul unde se află 

această peşteră e numit «La sălbaticul», pro-

!) Vezi nr. din Aug. 1923.

babil din causa sihăstriei desăvârşite în care a 

trăit acest pustnic ultimii ani ai vieţii sale.

Tradiţia ne spune, că unul din aceşti trei 

pustnici, anume cel care se nevoia sub o stâncă 

din peretele muntelui Cozia, ducea mare lipsă 

de apă, neavând nici un izvor prin apropiere. 

Văzând aşa, s’a rugat el mult la Dumnezeu «i 

Cel de sus i-a ascultat ruga şi a făcut sâ iai-ă 

un izvor cu apă limpede chiar de lângă peştera 

unde locuia. Acest izvor a fost captat mai târzia 

de părinţi şi adus pe burlane în interiorul mă

năstirii, după cum se vede şi astăzi. Murind 

acest pustnic, a fost înmormântat de ceilalţi dc:.
#

După el a trecut din viaţă cel care locuia :a 

partea de răsărit a mănăstirii şi acesta a fo^t 

îngropat de Neofit. După puţin timp, a murit =i 

Neofit şi neavând cine să-l îngroape, a stat trupul 

lui aşa, până ce'a venit călugărul dela Cozia, care 

era rânduit să-i aducă de mâncare. Văzând u-! 

mort, acest călugăr, l-a luat la spinare şi cu chir,

cu vai, l’a dus să-l îngroape la Cozia. Noaptea
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i s’a arătat Neofit în vis şi l-a mustrat că de ce 

l-a luat dela peşteră, poruncindu-i să-i ducă trupul 

înapoi. Tot în aceeaşi noapte, s’a arătat Neofit 

şi stareţului. A doua zi dimineaţa, călugărul care-1 

adusese şi cu un altul, au luat trupul şi l-au 

dus înapoi la peşteră. Ajungând aci, unul din 

călugări, necăjit de oboseală, a aruncat trupul lui 

Neofit zicând: «cu urşii ai trăit, cu urşii să rămâi». 

Atunci, pe loc i s’a sucit gâtul şi nu s’a vindecat 

decât la câteva zile, în urma privigherilor ce s’au 

făcut la mănăstire pentru însănătoşirea lui.

După încetarea din viaţă a celor trei pustnici, 

biserica s’a pustiit, servind iarna de adăpost 

fiarelor sălbatice, iar vara de stână ciobanilor, 

de unde . i-a rămas şi numele de Stânişoara. La 

anul 1807, venind din Sf. Munte Atos un cuvios 

călugăr anume Sava Shimonahul, de neam sârb, 

se zice, dimpreună cu ucenicul său Teodosie ie- 

roshimonakul de fel din comuna Sălişte (Tran-
/

silvania), s’au stabilit în acest schit. Au adus ei 

mai pe urmă şi pe Onufrie, fratele lui Teodosie, 

dimpreună cu alţii, şi au întemeeat viaţă de obşte. 

Mai târziu, cu blagoslovenia episcopului Iosif I  

al Argeşului şi cu ajutorul lui Constantin Brăi- 

leanu din Craiova şi a Serdarului Nică Vlâ- 

descu din R. Vâlcea, s’au apucat şi au zidit bi

serică de cărămidă în locul celei de lemn care 

se ruinase. Această biserică s’a terminat şi s’a 

înzestrat cu toate cele de lipsă în timpul dom

niei lui Alexandru Ghica Voevod, anul nu se ştie, 

episcop al Argeşului fiind Ilarion, iar egumen al 

Coziei arhimandritul Nectarie. Date mai precise 

n’am putut afla, deoarece pisania dela această 

biserică de zid, care a fost dărâmată la 1904, a 

fost aceeaşi dela biserica de lemn făcută de cei 

trei pustnici, şi care fiind prea ştearsă (se păs

trează piatra) nu se poate citi. Se descifrează 
doar leatul 7255 dela Adam adică 1747 dela Hs. 
dată când a fost ridicată bisericuţa de lemn.

In anul 1904 răposatul episcop al Argeşului 

Gherasim Timuş, nemulţumit — se 'spune — de 

felul cum s’a construit paraclisul dela Turnu, s’a 

hotărât să facă o biserică mai frumoasă şi mai 

solidă în Stânişoara. Spre acest scop, a poruncit 

de s’a dărâmat biserica cea veche şi cu un fond 

de 20.000 de lei, dăruiţi de el, s’a început con

strucţia celei noui cu piatră scoasă din apro

pierea mănăstirii. De cei 20.000 de lei dăruiţi 

de Episcopul Gherasim nu se găseşte nici un 

document, dorinţa răposatului fiind ca fapta sa

S66__________ ___________________

să fie vădită numai Celui de care nu se poate 

tăinui nimic.

Negreşit, că această sumă n’a fost deajuns, şi 

atunci s’au trimis călugări cu pantahuza de au 

mai adunat de pe la credincioşi. Meşterii cari 

au lucrat biserica au fost doi italieni, dintre care 

unul anume De Bonna, captivat de frumuseţea 

cu care se oficiază în biserica noastră, a trecut 

la ortodoxism şi a rămas în mănăstire până ce 

a murit şi a fost înmormântat aqj. Zugrăvită 

este de răposatul pictor Pr. V. Damian. Pisania 

din frontispiciul bisericii glăsueşte asttel:

«Intru slava Sf. Treimi fi a Sf. M. Mucenic 

« Gheorghe s’a ridicat din temelie această sf. Bi- 

«serică puindit-se temelia la anul 1904 August 7 
*fi s’a sfinţit la anul igo8 Aprilie 2j  în zilele 

<Prea înălţatului nostru Rege Car ol şi cu bine- 

« cuvântarea P. S. Episcop de Argeş D. D. Dr.

< Gherasim Jimuş, prin osteneala şi stăruinţa

* stareţului Arhimandrit Nicandru Mânu împre-

< ună cu tot soborul mănăstirii şi cu alţi ctitori».

E de mirat cum ctitorii principali ai acestei 

biserici n’au găsit de cuviinţă să menţioneze în 

această pisanie nimic de biserica cea veche pe 

care au dărâmat-o. Desigur că nu poate să fie 

altceva la mijloc decât o foarte regretabilă scă

pare din vedere. Căci nu e ertat nimănui nici 

în faţa oamenilor, nici în faţa istoriei, să arunce 

întunerec asupra trudei unor smeriţi monahi veniţi 

tocmai din muntele Atosului să zidească locaş 

lui Dumnezeu prin aceste meleaguri. Ar trebui

ca actualul stareţ să repare această neiertată şi 
nejustificată greşală, complectând pisania.

Biserica e zidită în forma crucei. Nu e mare, 

dar nici tocmai mică, numai potrivită pentru 

micul sobor al mănăstirii (20 de monahi) şi 

pentru creştinii aduşi de evlavie aci. E clădită 

numai din piatră, afară de turlă care e de beton 

armat. E aşa de solid lucrată încât — bineînţeles, 

dacă acoperişul va fi îngrijit — va dura multe 

veacuri. Pictura, în stil bizantin pe fond alb. 

Foarte conştiincios a lucrat harnicul pictor şi 

bunul preot care a fost V. Damian. Pardoseala, 

e de mozaic. Odăjdii frumoase, curăţenie fără 

cusur. Deşi personalul e foarte redus, sf. Li

turghie se oficiază zilnic, cu rari escepţii. Utrenia 

se face la ora 12 noaptea. Masa de obşte bine

întreţinută, mai mult din dragostea stareţului 
decât din averea mănăstirii....

E cald, o căldură însă prietenoasă de la sfâr
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şitul lui Aprilie. împreună cu păr. M., profesor 

universitar, şi cu stareţul Coziei, părăsesc Stâ- 

nişoara, după ce timp de câteva zile i-am cu- 

treerat împrejurimile-i nespus de frumoase, şi 

am gustat din farmecul liniştei depline în cea 

mai desăvârşită singurătate. Câteşitrei pornim 

pe cărarea Turnului cu cel mai obişnuit mijloc

de locomoţiune prin munţi, adică călări, caii 

mărunţi şi slabi, dar obişnuiţi cu astfel de dru

muri, urcă şi coboară cu uşurinţă, dar pe mine 

mă cuprinde ameţeala când mă văd călare în

marginea vreunei prăpăstii. Părintele M. spune 

că e foarte obişnuit cu astfel de călătorii şi chiar 

se observă acest lucru, iar pe profilul părintelui 

stareţ observ liniştea-i obişnuită de filosof fericit, 

ceeace mă face să cred că şi cuvioşia sa se 

simte bine şi sigur pe cal. Părintele econom dela 

Stânişoara, care a binevoit a ne însoţi pe jos, 

îmi atrage atenţia că bidiviul meu se potic

neşte, ceeace mă face să iau cel mai eficace 

mijloc de siguranţă: descalec şi-l iau de căpăstru. 

Un zâmbet ironic turbură pentru un moment 

liniştea filosofică după faţa păr. stareţ. Venera

bilul profesor, care merge înainte, trece în re

vistă unele probleme bisericeşti de actualitate, 

trăgând şi concluzii: «Cel mai bun mijloc pentru 

a stimula şi recompensa activitatea preoţilor zice 

Prea Cuc. Sa ar fi: emulaţia». «Oare un preot 

adevărat are nevoe de vreun stimulent oarecare
9

pentru a şi îndeplini misiunea sa, cinstite pă

rinte ?» — îl contrazic eu.... în gând, căci tare 

n’aveam curaj. Iar în chestia, adesea vânturată 

prin publicaţiile bisericeşti, a veniturilor epitra- 

hilului, Prea Cuc. Sa este de aceeaşi părere cu 

cei ce au pus această «chestie» în discuţie: a- 

dică, să se încaseze prin epitropiii. Din încasări 

80% să i-a preoţii şi cântăreţii, 10% biserica şi 

cu 10% să se alimenteze un fond cultural.

«Poate la oraş, cinstite părinte, — îi răspund 

eu tot în gând — , la ţară, însă, această inovaţie 

ar fi imposibilă şi din punct de vedere practic 

şi din punct de vedere duhovnicesc şi pastoral».

56?

Vine în discuţie problema monahismului. Părintele 

M. are credinţa că preoţimea de mir constituită 

în «Asociaţia generală» va lua apărarea mona

hismului şi va stărui pentru ridicarea lu’ — (însă 

nu prin emulaţie, ci prin răbdare, sărăcie etc.) — 

îl întrerup eu în gând. Părintele stareţ, cel mai 

indicat să-şi dea o părere, ridică fruntea, dâ 

pinteni calului ca să se apropie mai bine, îşi 

curăţă laringele şi spune franc şi energic: «eu 

sunt, de părere ca mănăstirile să fie mai inde

pendente faţă de chiriarhi». Părintele profesor 11 

aprobă din cap şi-l desaprobă din umăr, caii 

strănutară, iar cuviosul econom căscă gura. Acum 

era rândul meu. E drept că nu eram nici econom, 

nici casier şi nici măcar arhondar, însă eram 

preot şi ceva mai mult: musafir. Dădui calul pă

rintelui econom, îmi scosei pălăria şi spusei fără 

şovăire: «sunt de părere ca mănăstirile să con

stituie un corp a parte, cu averea comunizată şi 

puse sub oblăduirea unut comitet central cu un 

stareţ general care să fie arhiereu». Părintele 

profesor nu dădu nici un semn, părintele stareţ, 

gelos desigur, răspunse flematic: «şi asta ar fi 

o idee»; iar cuviosul econom, simţind instinctiv 

că-i venise rândul, se opri în loc. Căută omul 

o idee.

Soarele se liberase din despicătura «Foarfecei» 

şi acum se înălţă slobod pe cerul albastru, de 

prin fagii pistrui vin sunete armonioase eşite 

din guşile păsărelelor, iar pe muntele din faţă 

rătăcesc crâmpee de nori încurcându-se printre 

crengile înverzite ale pădurii. O stâncă, pe ju

mătate prăbuşită, din care picura apă, servi ca 

motiv păr. M. pentru a începe un adevărat curs 

de geologie. Trecem pe lângă Troiţa cu iscălitura 

lui Marin Postelnicu şi când ajungem în dreptul 

poeniţei, plantată cu pui de brazi ̂  despre care 

am pomenit mai inainte, cursul părintelui pro

fesor e întrerupt de un puternic: «Foarte bine» 

eşit din peptul economului. îşi dăduse omul pă

rerea.

lerom. DAMIAN STĂNOIU

ffian% stimă pentru cine-şt umileşte neamulp abdicând dela el în limbă, în cuget 9 pentru 
a fi sclavul unei cult urî străine, fie fi cea franceză .

N. I ORGA  

în „Neamul Românesc" din 27 Sept. 1923
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I.

Nimeni nu va putea tăgădui, că omul e că

lător în viaţa aceasta pământească. Că viaţa noas

tră e un drum mai lung. sau mai scurt, care por

neşte de pe pământ, odată cu naşterea noastră, 

care şerpueşte printre stâncile încercărilor şi dure

rilor de tot felul, care trece peste văile deznă- 

dejdei şi peste apele necazurilor şi greutăţilor 

de tot felul, ca şi prin poenile frumoase şi lumi

noase ale bucuriilor, şi care în sfârşit sau urcă 

şi sfârşeşte sus, în împărăţia Luminei şi bucurii

lor veşnice, în împărăţia Cerurilor sau coboară 

şi se pierde în prăpastia pierzării de veci, a 

Intunericalui celui mai dinafară, în hotarele ce

lui Rău şi Viclean.

Drumul acesta pentru unii e scurt de tot, sfâr

şeşte după o zi, după câteva zile de când au 

văzut lumina zilei, în vremea prunciei noastre fra

gede şi plăpânde; sau ţine câţiva ani şi sfârşe

şte în frumoasa vreme a copilăriei noastre sbur- 

dalnice şi voioase; sau sfârşeşte în frumoasa vreme 

a tinereţii noastre, când viaţa ne e mai dragă 

şi mai plăcută ca oricând, când flăcăii noştri 

sunt mai voinici şi fecioarele noastre mai fru

moase şi mai mândre ca oricând; sau se curmă 

dureros, sfâşietor de dureros, când eşti tată sau 

mamă de copii, când viaţa deci e mai scumpă 

şi mai de trebuinţă ca oricând; sau se încheie, 
»

cu sfârşit creştinesc în pace, la, adânci bătrâneţe.

Dar nu numai atât. Viaţa este una, un drum 

până la o vreme, cam până în vremea tinereţii, 

când omul ajunge la o răscruce a vieţii. De-aci 

drumul se desparte în două: una —calea binelui 

pe care ne povăţueşte să mergem Dumnezeu, 

pe care ne însoţeşte îngerul păzitor, pe care ne 

îndeamnă să mergem biserica, pe care au mers 

aleşii omenirii: drepţii, mucenicii şi sfinţii bise

ricii creştine, pe care a mers cel dintâiu Mântui

torul lumii. Ea este calea mântuirii. Alta calea

răului — pe care ne povăţueşte să mergem Sa

tana, pe care ne însoţeşte toate duhurile lui ispi

titoare şi pierzătoare, pe care merg toţi cei mici 

şi răi ai omenirii. Este calea pierzării şi osân

dei de veci.

Unde vor s'ajungă oamenii în mersul lor pe

drumul vieţii ? După ce se zbat şi aleargă ei aşa 

de însetaţi? După binele şi mântuirea lor. Numai 

că, greşit şi zadarnic oamenii caută binele şi mân

tuirea lor în cele lumeşti şi pământeşti, încoace 

şi încolo, pe-o cale sau pe alta, pentrucă ele
4

sunt vremelnice, schimbătoare şi pământeşti şi 

nu pot aduce mulţumire decât trupului, care este 

vremelnic şi pământesc şi numai când sunt folo

site cumpătat şi înţelept, dar nu pot aduce mul

ţumire şi mântuire sufletului, care este nemuri

tor, nematerialnic şi dumnezeiesc.

Binele şi mântuirea spre care omul năzueşte 

şi se strădueşte toată viaţa şi de care sufletul 

omenesc e veşnic însetat, nu le poate dobândi 

şi avea decât prin biserică, care păstrează şi îm

parte creştinilor din nesfârşitele bucurii cereşti, 

din comoara fericirii şi mântuirei veşnice, lăsată 

omenirii prin jertfa şi moartea pe cruce a Fiului 

lui Dumnezeu, Domnul nostru lisus Hristos şi 

întemeetorul bisericii creştine.

II.

Din leagănul prunciei şi până la moarte, ba 

şi dincolo de mormânt, biserica ne vine în aju

tor, ne ia de mână, cum ia mama pe copilul ei, 

şi ne poartă prin toate vârstele vieţii, ne poartă 

de grijă şi ne ajută în toate primejdiile, ca 

s’ajungem cu bine încotro avem de mers.

Abia se naşte pruncul nou născut şi el se 

naşte cu toată povara păcatului strămoşesc, care 

stă să-l strivească sub strivitoarea lui greutate. 

Şi atunci biserica îi vine în ajutor: curăţeşte pe 

noul născut de urmările păcatului strămoşesc, 

pe care îl îneacă, îl afundă şi-l spală în apa sfân

tului botez, renăscându-1 om nou, curat şi sfinţit. 

Şi fiindcă, după ce mai întâiu l-a lepădat de 

Satana şi de toate duhurile lui rele, este slab 

pentru a putea duce lupta cu greutăţile vieţii, 

îl întăreşte cu pecetia darului Sf. Duh şi-l în- 

drumează pe calea mântuirii, al cărei moşteni

tor se face prin taina botezului şi mir-ungerii.

Dar vine timpul când fiii noştri sunt flăcăi şi

fiicele noastre sunt fete mari. Şi urmând unei 

chemări a firii noastre omeneşti, sădite în noi 

de Dumnezeu, şi în setea noastră după bine, ne 

gândim eă poate fi şi într’o căsnicie porocoasă
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şi fericită. Şi, Doamne, ce n’am da şi ce n’am 

îace, ca intr’adevăr să ne bucurăm de-o căsnicie 

fericită ! Dar ce putem face şi cum putem chibzui 

când împlinirea dorinţei noastre nu stă numai 

în puterile noastre omeneşti!

Şi atunci tot biserica ne vine în ajutor. Bise

rica binecuvintează şi sfinţeşte nunta noastră, 

cinstind-o ca pe-o sfântă taină, ca pe-o legă

tură sfântă de nedeslegat, pentru toată viaţa, 

împărtăşind tinerilor ce se unesc din Harul şi

telor celor 'mai frumoase: Pentru aceştia căsni

cia nu e decât lanţul greu, care ţine o biată 

roabă sub ameninţarea pumnului unui tiran.

Biserica creştină a ridicat soţia creştină din 

adâncul robiei la înălţimea unei tovarăşe iubite 

şi respectate a bărbatului, privind căsnicia ca 

domnia unui prinţ şi-a unei prinţese, în grădina 

frumoasă şi plăcută a familiei.

De-atunci, dragostea şi respectul călăuzesc pe 

fiii bisericii creştine, la facerea unei căsătorii, 

iar nu plăcerea trupească, cum era înainte debucuriile cereşti şi sădindu-le în inimi dragoste

nemărginită, încredere şi respect unul faţă de creştinism şi cum este şi azi, în afară de bise-

altul, îngăduinţă şi iertare în greşale, tărie şi rica creştină, plăcerea trupească fiind pentru aceş-

bărbăţie în lupta grea a vieţii.

Biserica creştină povăţuieşte pe tineri spre 

bucuriile sfinte ale sufletului, mai mult decât spre 

plăcerile întinate ale trupului, învăţându-i că fru

museţea sufletului este mai persus de saţiul tru

pului. Biserica le spune, că este taină mare uni

rea lor şi că este altar sfânt căminul lor.

In căminul lor, ca într’un altar, soţii creştini 

au ca o chemare sfântă să se iubească până la 

jertfă, să crească copii în frica lui Dumnezeu, să 

cinstească biserica şi să cheme într’ajutorul vieţii 

lor pe Domnul Iisus Hristos, izvorul bucuriei. 

Chipul Domnului, tronând în căminul căsniciei

tia una cu fericirea, plăcerea fiind măsura tutu

ror lucrurilor.

Prin Fecioara Maria, care s’a învrednicit a fi 

Maica Domnului nostru Iisus Hristos, biserica 

creştină a răzbunat soţia de ^umilinţa de altă

dată, învrednicindu-o de-o cinste neajunsă.

Fecioara Maria este fica umilită a pământu

lui, care ajunse apoi să fie încununată de toate 

darurile cereşti, şi ridicată mai presus de patri

arhi, de prooroci, de apostoli, de îngeri, de Heru

vimi şi de Serafimi chiar.

Fecioara Maria e copilul slab al pământului, 

care apoi fu îmbrăcată de toate strălucirile cereşti

şi veghind la fericirea celor ai casei este ca şi cinstită de neamurile creştine ca o atotputer-

soarele strălucitor care împrăştie lumină şi căl

dură pe tot întinsul pământului, făcând să rodea
scă roade bogate.

Cu astfel de simţiminte frumoase, unul faţă

de altul şi cu binecuvântarea cerească a lui

Dumnezeu, cei doi soţi pot fi siguri că vor avea

o căsnicie fericită aici pe pământ şi-o fericire 
veşnică sus în Ceruri.

Cât de nefericită e căsnicia, în care legea creş

tină a bisericii nu e păzită, n’am nevoie s’o 

dovedesc prea mult, căci ochii noştri întristaţi 

văd destule. Sub acoperişul multor case, viaţa 

casnică e un lanţ de suferinţe, de cruzimi şi de 

răutăţi, dela lucrătorul care îşi cheltueşte toată 

agoniseala pe viţii, lăsându-şi familia tără pâine, 

până la cele mai de sus căpetenii şi dregătorii tarea şi răutatea noastră cu o boală sau cu o-

nică, stând lângă Cel Atotputernic.

Fecioara Maria este «Maica Durerii», care apoi 

ajunse mângâierea tuturor întristaţilor, ajutătoa- 

rea tuturor celor în strâmtorare, izvorul tuturor 

bucuriilor noastre.

Fecioara Maria este Doamna noastră şi-a lumii 

întregi, Stăpâna Cerului şi-a pământului, şi se 

bucură de-o cinste nemăsurat de mare că, îm

părtăşeşte numele ei de cinste tuturor surorilor 

sale pământene, şi face să arunce asupra lor 

raze de strălucire din măreţia sa.

*
* *

*

Când suntem bolnavi trupeşte şi mâhniţi sufle-
m

teşte, când Dumnezeu ne încearcă pentru neascul-

cari, pe lângă banul lor, cheltuesc şi risipesc, 

în desfrâuri şi răutăţi, şi banul ţării, banul să

racilor şi-al orfanilor. Cu durere o spun: sunt 

fiare în bordeie sărace ca şi în palate bogate, 

sunt fiare în zdrenţe şi sunt fiare în haine scumpe.

Aceştia nu pot şi nu vor să înţeleagă sfinţenia ne mai dau nicio nădejde, când moartea ni se

căminului căsniciei, că el este altarul simţimân- arată ochilor, sau suferinţele stau să ne strivea-

supărare, când ne aflăm în strâmtorare şi ne

cazuri, în nevoi şi amar, când ne vedem pără

siţi de toţi, rude şi prieteni, cari în timpuri de 

sănătate şi belşug roiesc în jurul nostru, când 

ne socotim pierduţi, când doctorii trupeşti nu
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scă sub greutatea lor, atunci tot biserica ne vine 

în ajutor, atât prin taina sfântului Maslu, cât şi 

prin rugăciunile sale către Bunul şi Blândul Iisus 

carele toate le poate, carele toate le vindecă, 

carele a tămăduit bolnavi, a dat vedere orbilor, 

putere slăbănogilor, umblet şchiopilor, carele şi 

morţii a înviat. Nu este slujbă pe care biserica 

s’o facă şi să nu se roage pentru tămăduirea 

celor bolnavi, pentru sănătatea şi mântuirea noas

tră a tuturor.
** *

»

Tot biserica însoţeşte pe om în clipele din 

urmă ale despărţirii de cele pământeşti, în muta

rea lui din viaţa pământească în viaţa cerească.

Biserica, prin glasul jalnic al clopotelor sale, 

•purtat în înălţimile văzduhului şi de-aci pe nori 

în slava Cerului, vesteşte Cerului de moartea 

unui creştin şi de intrarea unui suflet în latura 

împărăţiei Cerurilor. Şi tot biserica se roagă 

pentru odihna şi mântuirea sufletelor celor ador- 

miţi în Domnul, prin rugile sfinte ale slujitori

lor săi, '•ari, pe aripile nevăzute ale rugăciunei,

se înalţă. înaintea Dreptului Judecător al fapte-
i

lor noastre. Aceste rugi sfinte cântăresc greu în 

cumpăna dreptăţii dumnezeeşti, la judecarea vieţii 

şi faptelor noastre.

Iatâ cum biserica poartă de grijă şi vine în 

ajutorul omului dela naştere şi până la moarte, 

ba şi dincolo de mormânt.

Dar Biserica ne şi povăţtieşte, ne şi învaţă ce 

să facem, în mai toate împrejurările, în mai toţi 

paşii vieţii noastre.

Când ne găsim în răscrucile vieţii, în răspân

tiile atâtor drumuri ce se taie şi întretaie în dru

mul nostru spre mântuire, când glasuri ispiti

toare ne cheamă într’o parte sau alta pe căi lătu

ralnice şi pierzătoare, când mintea noastră e 

pradă îndoelilor şi nesiguranţei, când paşii noştri 

şovăiesc să meargă pe-o cale sau alta, atunci 

mergi în biserică, drumeţ creştin, îngenunche în 

faţa icoanei Domnului Hristos, şi te roagă ca 

El, Mântuitorul lumii, să-ţi arate calea pe care 

să mergi la mântuire.

Când glasul ispititor te va chema pe calea 

bogăţiei, spunându-ţi că tot binele şi mântuirea 

ta este în bogăţie şi iar bogăţie, atunci biserica 

te povăţueşte şi te învaţă, că dimpotrivă bogă

ţia robeşte trupul şi sufletul omului, făcând din 

viaţă un veşnic zbucium de-a strânge şi a avea cât

mai mult, o veşnică grijă de-a nu risipi ori chel-
%

tui cât de puţin, o veşnică teamă de-a nu fi furat 

ori jefuit şi-o mistuitoare pismă, de-a avea atâta 

cât are cutare şi cutare. Odată cu moartea însă 

tot ce-a strâns omul lasă altora, cu el nu ia nimic 

pe lumea cealaltă, ba îşi va lua osânda de veci, 

după ce viaţa pământească i-a fost un veşnic 

zbucium.

Când glasul ispititor te cheamă pe calea pe

trecerilor şi desfrâului, spunându-ţi că acestea 

sunt fericirea omului, biserica te cheamă cu în

grijorare şi-ţi spune că petrecerile, chefurile şi 

desfrâul îţi istovesc trupul de toată vlaga şi-ţi 

ruinează sănătatea, aduc boli ruşinoase şi curând, 

prea de timpuriu chiar, moartea, adesea o moarte 

tot atât de ruşinoasă şi cruntă, iar dincolo de 

mormânt moarte şi osândă veşnică.

Adesea duhul cel rău al ispitei îţi arată dru

mul măririi lumeşti, pe care te îndeamnă să 

ajungi şi să urci cu orice preţ, prin orice mij

loace. pe orice căi, bârfind orice nume cinstit, 

lovind in dreptul şi dreptatea oricui, răsturnând 

orice merit, sămănând vrajbă între prieteni, ură 

şi răzbunare între oameni, plecându-te înaintea 

celor mari şi puternici, şi fiind semeţ şi ame

ninţător faţă de cei mici şi slabi, ca pe sfără- 

mătuiile şi ruina altora să-ţi clădeşti palatul mă

ririi tale lumeşti. Biserica însă te povăţueşte, că 

mărirea lumească e deşărtăciune, este zidire iăcută 

pe temelie de nisip care se năruie ia cea mai 

mică adiere a nestatorniciei omeneşti, că atunci, 

când cel mândru se va crede mai sus şi mai 

stăpân ca oricând, atunci se va nărui fulgerător 

de repede şi pe neaşteptate, la cea mai mică 

adiere a dreptăţii dumnezeeşti, şi va cădea în 

josnicia din care a pornit, sub dispreţul şi ruşi

nea lumii întregi. Dumnezeu stă împotriva mân

drilor şi-a celor ce nedreptăţesc, iar pe cei «me

riţi îi înalţă.

*
* *

Unii caută binele şi mântuirea în a avea cât 

mai mulţi prieteni, cari însă cei mai mulţi din ei 

ne sunt prieteni numai cât timp noi suntem să

nătoşi şi în belşug, şi cât timp ne pot * folosi

pentru trebuinţele lor. îndată ce suntem în strâm
torare şi lipsă, ori în suferinţă, atunci toţi rie

părăsesc, întocmai ca rândunelele cari vin în ţară 

cât e cald şi frumos, dar îndată ce vine toamna 

rece şi iarna geroasă fug în alte locuri şi ţări
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ţelor acelora, cari au fost reazimul copilăriei lorcălduroase. Biserica însă cheamă pe toţi pără

siţii şi năpăstuiţii lumii acestea, ea rămânând 

singură prietenă cu adevărat şi în toată clipa a 

omului. Ea mai rămâne tuturor celor ce nu mai
V .

au nimic.
#

% %
❖ *

Când asupra noastră s’a abătut o nenorocire, 

duhul cel rău ne şopteşte: Dumnezeu te nedrep

tăţeşte şi te pedepseşte pentru o mică greşală 

cu o nenorocire aşa de mare, sub povara căreia 

vei fi strivit. Ridică-te împotriva acestui Dum

nezeu nedrept şi răzbunător. Şi omul îşi încru

cişează mâinile pe piept în semn de descurajare 

sau le ridică ameninţător spre înălţimile cereşti, 

iar buzele lui rostesc cuvinte grele, ocări şi bâr- 

firi împotriva iui Dumnezeu. Biserica însă ne în

vaţă, că suferinţele sunt încercări pentru răută

ţile noastre, că ele sunt vremelnice şi că, cu cât 

cresc şi sunt mai mari, cu atât se apropie de 

sfârşit, şi că orice are un sfârşit nu este prea 

lung, că suferinţele sunt flăcări mistuitoare cari 

curăţesc sufletele noastre de toată necurăţia pă

catelor şi răutăţilor noastre. Şi că departe de-a 

ne pierde nădejdea, dimpotrivă mai mnlt ca ori

când, trebue să nădăjduim în Domnul, şi mâi

nile noastre să facă semnul crucei, iar gura noas

tră să rostească rugi credincioase către Cel Atot

puternic şi Prea Bun.

Suferinţele noastre trecătoare de pe pământ 

vor fi răscumpărate în Ceruri cu rasplata vieţei

şi bucurilor veşnice:
Dar biserica mai aduce şi* un nemărginit • de

mare bine omului în parte şi omenirii în între

gime, lucrând neîncetat şi învăţând mai mult ca 

oricine, ca între oameni să fie numai iubire, bună

tate şi blândeţe. *

Biserica îndeamnă şi învaţă pe părinţi să-şi 

crească copiii în frica de Dumnezeu, în respect 

şi dragoste faţă de oameni, semenii săi.

Biserica învaţă pe părinţi să preţuiască fruc

tul unirei lor. Ea îmbracă copilul într’o haină de 

sfinţenie şi-l arată vrednic de luarea aminte şi 

ajutorul lui Dumnezeu şi-al omului.

Biserica aruncă asupra pruncului cinstea unui 

înger culcat într’un leagăn, şi povăţueşte părinţii 

să-l crească în frumuseţea şi înţelepciunea legii

creştine.

Şi un fiu, crescut în sfatul bisericii, când va 

fi mare se va face cu bucurie toiagul bătrâne-

Cu credinţă şi dragoste, până la jertfă, îi va ajuta 

în nevoile lor, îi va cerceta în singurătatea lor, 

îi va mângâia în supărările lor, îi va îngriji în 

neputinţele şi boala lor. Fericirea uaui astfel de 

fiu este de-a face piăcută şi mulţumită viaţa ce

lor ce i-au dat şi lui viaţa.

Asttel de fii sunt, în viaţa de-acum, mângâe- 

rea, nădejdea şi mândria părinţilor lor, iar în 

viaţa viitoare vor fi cununa lor, în sânul fami

liei mari a aleşilor lui Dumnezeu.

*
* *

♦

Biserica învaţă şi face pe om să fie bun, blând 

şi paşnic în legăturile sale cu oamenii, milostiv 

faţă de nevoile şi durerile aproapelui, supus dre- 

gâtoriilor şi autorităţilor, păstrători ai avutului, 

altuia, drepţi cu drepturile semenilor noştri, în

găduitori şi iertători cu greşalele celor din junii 

nostru, modeşti şi oneşti în răsplătirea merite

lor noastre, cumpătaţi şi chibzuiţi în năzuinţele, 

dorinţele şi străduinţele noastre, credincioşi lui 

Dumnezeu şi patriei, răbdători în ceasurile şi 

zilele de suferinţă, plini de nădejde în binele şi 

mântuirea noastră a tuturor.

îşi închipuie, şi oricine, ce mare bine ar fi pentru 

omenirea întreagă, ca şi pentru fiecare din noi 

în parte, dacă toţi oamenii ar fi oameni de treabă, 

liniştiţi, paşnici, cinstiţi, drepţi, supuşi, îngădui

tori, respectuoşi unii faţă de alţii. N’ar mai fi 

răutate în lume. nu s’ar mai face rău unul altuia, 

ba dimpotrivă, s’ar ajuta unul pe altul. N’ar mai 

fi nevoie de-atâta noian de legi şi legiuiri, n’ar 

mai fi atâtea jefuiri şi fărădelegi, nici atâtea pro

cese, amenzi şi închisori.

Biserica învaţă şi sădeşte în inimile tuturor, 

căpetenii şi supuşi, iubire şi supunere. Prin aceste 

două legi creştineşti, simple dar măreţe, se poate 

ocârmui o societate omenească mai bine decât 

cu cele mai amănunţite, iscusite şi aspre legi 

omeneşti, şi poate propăşi ca o societate desă

vârşită şi fericită.

Prin legea supunerii şi iubirii, fiecare va fi la 

locul lui şi la rostul lui: dregătoriile şi căpete

niile ocârmuind cu bunătate şi blândeţe, supuşii

ascultând cu respect şi încredere în priceperea
t

şi bunăvoinţă celor mari.

Prin legea iubirii, oamenii toţi, căpetenii şi 

supuşi, s’ar apropia unii de alţii, s’ar înţelege

â
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mai uşor, s’ar uni şi ajuta unul pe altul. Căpe

teniile s’ar face ascultate, fără să fie temute.

Supunerea fără iubire ar fi în lume izvor de 

tiranie şi robie. Iubirea fără supunere ar fi motiv 

de neascultare şi neorânduială.

Biserica spune supuşilor, că toate dregătoriile 

şi domniile au puterea şi stăpânirea dela Dum

nezeu. Dumnezeu dă puterea părinţilor asupra 

fiilor, stăpâniior asupra slujitorilor, judecătorilor 

asupra cetăţilor şi împricinaţilor, domnilor asupra 

popoarelor. Biserica le spune că Dumnezeu ia 

parte şi împreună ocârmueşte cu aceste stăpâ

niri, şi deci cine nu se supune stăpânirilor, nu 

se supune lui Dumnezeu. Şi cine se împotriveşte 

lui Dumnezeu, mânia şi osânda lui Dumnezeu 

chiamă asupră-i.

Iar stăpânitorii să ia aminte şi să se poarte cu 

supuşii lor, cum Dumnezeu se poartă cu oamenii. 

Să fie ei înşişi icoane de înţelepciune, de bună

tate, de bărbăţie: să oprească răul, să poruncească 

numai binele, să ocârmuiască numai cu drep-
*

tate, niciodată cu patimă şi părtinire.

Atunci societatea omenească ar fi o societate 

de frăţie, de pace şi de iubire. Iar noi am fi 

ca nişte fraţi şi surori într’o familie părintească, 

pe care nici cele mai bune şi înţelepte legi n’ar 

putea-o aduce vreodată.

Aşa ne spune biserica creştină. Nu e decât o 

familie pe pământ şi un tată în ceruri. Iublţi-vă 

ca fraţii şi pe Dumnezeu Tatăl mai presus de 

orice. Aveţi doar aceeaşi tulpină, acelaşi stră

moş, aceeaşi fire omenească, aceiaş rost în lume. 

Sunteţi fiii aceluiaş Părinte, şi aveţi aceiaş Tată 

Ceresc.

Aceiaş Dumnezeu v’a dat viaţă, aceiaş sânge 

curge în vinele voastre. Aceiaş soare vă lumi

nează pe toţi, aceiaş pământ vă poartă şi vă 

nutreşte, aceiaş aer sorbiţi în piepturile voastre 

şi aceiaş acoperemânt, Cerul, vă adăposteşte. Ace

eaşi moarte veţi suferi, la aceeaşi fericire năzuiţi.

Iubiţi-vă unul pe altul şi trăiţi în pace şi unire. 

Dragostea Dumnezeiască şi veşnică să vă unea

scă pe toţi, deapururi.

Atunci mieii şi lupii vor sta împreună.

Dreptatea şi pacea vor domni peste-un popor 

de prieteni şi de fraţi.

Biserica e marea binefăcătoare a societăţii.

Iată în puţine cuvinte o mică parte din binele 

şi mântuirea sufletului, ce ne vin prin biserică.

III.
*

Şi-acum, iubiţi cititori, în toate împrejurările 

vieţii — de bucurie şi de întristare, de sănătate 

şi de suferinţă— gândiţi-vă, că binele şi mân

tuirea ne vin prin biserică.

Voi, mamelor nemângâiate, cari în focul şi pus

tiirea războiului aţi avut nemărginita durere de-a 

vă pierde pe fiii voştri, pe mândrii voştri feciori, 

toată nădejdea şi bucuria vieţii şi bătrâneţelor 

voastre, pe creste de munţi, sau în adâncuri de 

văi, sau în unde de apă, fără măcar să aibă o 

cruce la cap şi un mormânt, la care să vă plân

geţi amarul durerii, ce v’a îndoliat sufletele, veţi 

găsi toată mângâerea, pe care oamenii nu v’o 

pot da, numai în biserică. Biserica vă îndeamnă 

să vă uniţi durerea cu durerea neasemănat mai

mare a Maicii Prea Sfinte care şi-a văzut pe

Fiu! său prea iubit, pe singurul său Fiu, batjo

corit, scuipit, pălmuit, despuiat, bătut şi răstignit 

pe crace de mulţimea nerecunoscătoare, pentru 

binele şi mântuirea căreia venise în lume şi se 

jertna. Ea ş;-a văzut Fiul murind pe cruce, dar 

n’a pierdut nădejdea şi după trei zile şi-a văzut 

Fiul, înviat din morţi, şi înălţat la Ceriuri, întru 

mărire veşnică.

Vor trece şi pentru voi, nu trei zile, ci multe 

zile, ani întregi, şi la timpul rânduit de Cel de 

Sus veţi vedea şi voi pe fiii voştri, pe mucenicii 

neamului nostru, cari s'au jertfit pentru binele 

şi întregirea ţării şi neamului, îi veţi vedea în

viaţi şi întru glorie cerească, sus în împărăţia 

lui Dumnezeu, şezând deadreapta Tatălui.

Veniţi în Biserică şi plângeţi-vă durerea, dar 

nu plângeţi ca cei ce n’au nădejde, ci plângeţi 

cu nădejdea învierii şi cu inimi rugătoaie Maicii 

Prea Sfinte, mângâerea celor întristaţi. Prin bise

rică vă vine mângâerea şi mântuirea. Biserica 

are un sân destul de larg, pentru a cuprinde 

toate durerile noastre.

Voi, îndurerate soţii, cari aţi pierdut pe tova

răşii vieţii voastre, când viaţa vă era mai dragă 

şi căsnicia mai fericită; voi, taţi de copii, pe 

cari moartea vi i-a răpit prea de timpuriu, lăsân- 

du-vă inimile zdrobite de durere şi nemângâiate;

şi voi, nevinovaţi copilaşi, rămaşi orfani de tată 

sau de mamă, sau de amândoi părinţii, morţi 

înainte de vreme, numai în biserică veţi găsi 

mângâerea şi mântuirea voastră. In biserică veţi 

auzi şi veţi înţelege, că precum Domnul Hris-
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tos, Fiul lui Dumnezeu, a pătimit şi-a murit, şi-a 
stat în mormânt trei zile, mai înainte de-a intra 
în împărăţia Cerurilor, tot astfel şi noi creştinii, 
ucenicii de azi ai Mântuitorului, trebue să păti
mim şi să fim daţi morţii; că moartea nu este 
decât poarta, prin care omul muritor intră în 
împărăţia Nemuririi, că «mormântul e tinda loca
şului fericirii de dincolo de mormânt, că moar- 
tea e doar mugurul ce se deschide, e capătul 
suferinţii, e aurora soarelui după ce se ridică 
vălul nopţii, e trecerea supremă la cei pe cari 
îi iubim dar numai sunt între noi». Prin biserică 
vă vine mântuirea.

Voi cei năpăstuiţi, nedreptăţiţi şi asupriţi ai lumii, 
veţi găsi mângâerea şi mântuirea numai în biserica 
lui Hristos, cel mai nedreptăţit om din câţi au lost 
pe lume, care fu judecat şi osândit la moarte 
pe cruce numai pentrucă a voit, a învăţat şi-a 
făcut bine omenirii, iar omenirea a răzbunat binele 
primit cu moartea pe cruce a Binefăcătorului şi 
Mântuitorului său. Veţi găsi mângâerea şi mân
tuirea în biserica a mii de mucenici şi sfinţi, cari 
au îndurat cele mai cumplite chinuri şi cele mai 
crude morţi numai pentrucă erau creştini, şi cre
deau şi trăiau în Hristos; în biserica prigonită 
şi asuprită ea însăşi sute de ani, de cei mai cruzi
împăraţi păgâni, numai pentrucă chema omeni
rea la lumină şi adevăr, la mântuire.

Voi, cei despuiaţi de lucrurile pământeşti, că
rora vi s’a răpit, sau vi s’a pierdut cu vreun rău, 
agoniseala şi bunul muncii voastre, veţi găsi, 
mângâerea şi mântuirea tot numai în Biserica Lui 
Hristos, care deşi este Fiul lui Dumnezeu, îm
păratul Cerului şi-al pământului, s’a născut Într’o 
iesle, a trăit fără să aibă nimic, nici măcar un
de să şi plece capul — precum singur a spus-o—  
s’a îmbrăcat în vestminte modeste şi-a murit gol 
pe cruce, învăţând lumea, nu cu vorbe, ci cu 
fapte, că puţin înseamnă şi preţuesc pentru om 
bunurile pământeşti, şi că se cade să ne îngri
jim mai întâiu de bunurile sufleteşti, de împă
răţia lui Dumnezeu. Că noi nu suntem decât 
nişte economi, nişte mânuitori şi gospodari ai 
bunurilor pământeşti, date oamenilor de Dum
nezeu, spre-a fi folosite pentru cele ale lui Dum
nezeu.

Şi voi toţi, cari vă bucuraţi de-o sănătate în
floritoare, — voi şi cei dragi şi iubiţi ai voştri—  
voi, cari vă bucuraţi de-o bogată stare materială, 
cari nu cunoaşteţi ce e nevoia şi strâmtorarea,

873

înţelegeţi, că prin rugile bisericii vi s’a făcut 
parte de aceste bucurii şi că in biserică se cade 
să veniţi pentru a mulţumi de binele primit.

Voi toţi, cari aveţi un păs de spus. o dorinţă 
de împlinit, o rugă de făcut, un ajutor de primit 
dela Cel Atotputernic, în biserică se cade sâ 
veniţi şi să vă rugaţi, căci în sfânt locaşu^Sâu. 
mai mult decât oriunde, sunteţi mai aproape de 
Dumnezeu. In biserică tronează nevăzut Dum
nezeu, iar icoana sfântă a Lui, cu ochii plini de 
dumnezeiască dragoste şi părintească iertare, 
pururea te îndeamnă să te apropii, să te. încrezi,
şi sâ te rogi nesfârşitei Sale bunătăţi. Nicăeri nu 
se simte credinciosul mai liniştit şi mai aplecat
spre rugăciune, ca în biserică, înlătintrul căreia 
este pietate şi pace sfântă.

Acolo, în clipele de rugă ale noastre, îngerii 
sboară nevăzut în jurul nostru şi ne îndeamnă 
spre rugăciune, iar rugile, noastre ei le poartă 
înaintea Tronului Dumnezeirii.

Toată suflarea creştină, mic şi mare, sărac şi 
bogat, bărbat şi femeie, luaţi aminte şi înţelegi 
că prin biserică, noi toţi, primim cel mai mare 
bine, cea mai mare mulţumire şi mângâere sufle
tească aici pe pământ — căci, după vorba înţe
leptului, oamenii cei religioşi sunt cei mai fericiţi: 
credinţa lor îi face să întrevadă totul, nădejdea 
să îndure totul, dragostea să iubească totul—  
şi tot prin biserică arvunim fericirea şi mântui
rea veşnică sus în Ceruri.

Biserica este pentru ochiul credincios şi pen
tru inima pioasă, o icoană în mic a împărăţiei 
Cerurilor. Clipele trăite în rugile şi slujbele sfinte 
ale bisericii sunt în mic o gustare dulce din bună
tăţile cereşti, din liniştea, mulţumirea şi fericirea 
vieţii veşnice, din împărăţia lui Dumnezeu.

Nu putem să avem pe Dumnezeu tată, dacă 
biserica nu ne este mamă, aici pe pământ.

Biserica este poarta prin care intrăm în îm
părăţia Cerurilor, biserica are cheile cu cari pu
tem deschide uşile Raiului.

In afară de biserică nu este mântuire, pre
cum oarecând, în vremea potopului n’a fost scă
pare şi mântuire pentru om decât în corabia 
lui Noe.

Să luăm aminte, că nu vom putea scăpa de 
potopul osândei, cu care dreptul Judecător va 
să înece mulţimea păcatelor noastre, decât urcân- 
du-ne în corabia mântuitoare a bisericii, singura 
cu care vom putea pluti spre ţărmul mântuirii 
şi fericirii veşnice.

Pr. GR. CRtVEAIW
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In nr. pe Mai al acestei reviste, în art. meu 
din Constantinopol despre chestiunea calenda
rului în Biserica Ortodoxă, am pomenit de mai 
multe lucrări apărute în Răsărit, tratând des
pre această materie, dar necunoscute la noi. 
Intre acestea, o foarte bună lucrare este a Mi
tropolitului Viziei Antim, care ne aduce multe 
amănunte proaspete despre ce s’a mai lucrat în
Răsărit în chestiunea calendarului. întru cât ches
tiunea aceasta e foarte actuală, socotim folositor 
să dâm aici în traducere această lucrare. Tot 
aşa voim să facem cu altă lucrare însemnată, 
a astronomului rus Saladilovs care deşi apărută 
de mai mult de 10 ani, încă nu s’a vorbit de 
ea în ţara noastră. E datoria noastră să cu
noaştem mai de aproape ce s’a lucrat pe acest 
teren în Biserica Ortodoxă.

Urmează traducerea Mitropolitului Antim:
A. S.

C H EST IU N EA  C A L E N D A R U L U I

DE

MITROPOLITUL ANTIM AL VIZIEI

CAP. I.
Calendarul Iulian din punct de vedere

ştiinţific.

Calendarul iulian s’a numit astfel dela Iuliu 
Cezar (101— 44 a. Chr. ') A fost pus în apli
care dela anul 45 înainte de Hristos şi se da- 
toreşte celebrului astronom din Alexandria, So- 
sigene. Acesta, acceptând anul solar, l-a fixat 
la 365 zile şi 6 ore, împărţite in 12 luni şi a 
admis un ciclu de patru ani civili, dintre cari
primii trei de câte 365 de zile fiecare, iar al 
patrulea an de 366.

Examinat din punct de vedere ştiinţific, acest 
calendar e în adevăr mai desăvârşit decât cele 
întrebuinţate înaintea lui; e totuşi incontestabil, 
că nu are exactitatea şi perfecţiunea cuvenită. 
Această inexactitate a calendarului iulian 2) a 
fost înţeleasă la timp de diferiţii astronomi greci 
şi nu puţini din cei cari s’au ocupat cu studie
rea şi întreptarea lui au propus şi reforme res
pective. Cea mai serioasă dintre ele e numită 
a eruditului cronograf Nichifor Grigorâs *) in
dicată la 1324 lui Andronic cei Bătrân, precum 
şi cea a foarte învăţatului platonist numit Gheor

ghe Pieton sau Ghemistds. *) Aceste păreri ale 
astronomilor şi învăţaţilor greci despre imper
fecţiunea şi reforma calendarului iulian s’au trans
mis iute şi în Apus, mai ales după trecerea lor 
acolo şi renaşterea culturii şi se pare că au in
fluenţat serios asupra spiritului învăţaţilor, din 
Apus, cari s’au ocupat cu aceste lucruri. De 
aceea şi vedem că de atunci aceştia nu numai 
au început să studieze şi propună reforma calen- 
daru'ui, dar şi oficial în diferite sinoade a venit 
vorba şi s’a discutat despre el şi în special 
mulţi papi şi-au depus silinţe energice în această 
privinţă 5), iar sinodul dela Trident (1545—  
1551— 1562) a luat şi o deciziune definitivă 
pentru reformarea lui, care a rămas totuşi ne
executată, pânăce papa Grigore XIII (1572—
1585) luând asupra-şi executarea numitei decir 
ziuni, a pus chestiunea în studiul unei comisi- 
siuni adhoc 6), iar la 24 Februarie 1582, des
fiinţând cu dela sine putere şi fără înţelegere 
anticipată cu celelalte Biserici creştine calendarul 
iulian, a introdus şi impus catolicilor din Apus, 
printr'o bulă dată în acest scop, acest nou calen
dar, care se numeşte după el gregorian 7).

Din punct de vedere ştiinţific, calendarul gre
gorian e fără îndoeală mai desăvârşit decât cel 
iulian; din nenorocire însă nu prezintă nici el 
exactitatea şi perfecţiunea cuvenită. De aceea, 
după aducerea lui la cunoştinţă, mulţi din în
văţaţii latini şi mai ales dintre profesorii dela 
Paris l-au criticat şi s’au opus primirii lui: in
troducerea şi impunerea lui a reuşit însă treptat 
în toate eparhiile şi statele catolice ®).

Protestanţii au refuzat şi ei la început să pri
mească calendarul gregorian şi continuau să aibă 
în uz calendarul iulian până la 1700, când s’a 
făcut reforma lui de către celebrul profesor de 
matematici din Jena Weyell, care l-a numit 
«Calendar iulian îndreptat» *). Primind treptat 
acest nou calendar 10), protestanţii l-au avut 
în uz până la 1778, când Frideric II regele 
Prusiei, simpatizând, se pare, pe catolici, a dat

* ordin ca şi supuşii lui protestanţi să primească 
calendarul gregorian şi astfel, din acel an, a pre
dominat întrebuinţarea lui şi la protestanţi şi 
prin urmare în tot Apusiil.

Dorind introducerea calendarului său şi în 
Bisericile Orientului, papa Grigore a încercat 
felurit toate posibilităţile pentru ajungerea aces
tui scop n), dar nu eră desigur cu putinţă, ca 
Biserica ortodoxă de Răsărit să primească re
forma propusă de Biserica catolică, pe deo parte
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pentrucă ea nu era în totul pgHectă şi exactă, iar enciclică patriarhală şi sinodală, după deciziu-
pedealta pentrucă intrevedeâ şi înţelegea interesul nea Sf. Sinod, dată la 12 Iunie 1902, să în-

vite toate Bisericile ortodoxe autocefale, ca să 
studieze cu atenţie chestiunea calendarului şi sii

şi gândul ascuns al unor asemenea propuneri
şi stăruinţe ale Bisericii catolice, care privea
chestiunea calendarului ca un mijloc important găsească un mod de împăcare a cerinţelor şti-
pentru rătăcirea şi seducerea creştinilor orto
docşi ai Răsăritului, iar acceptării lui de către 
Bisericile Răsăritului îi atribuia importanţa re
cunoaşterii de către ele a primatului papal şi

inţei şi raporturilor internaţionale cu observarea 
dorită a dispoziţiunilor bisericeşti consacrate pri
vitoare la Paşti K).

In răspunsul lor la enciclica în chestiune, toate 
supunerii lor Bisericii romane ,a). De aceea pa- Bisericile recunosc nevoia reformei calendarulu1
triarhul de atunci al Constantinopolului, Iere- şi a existenţei unuia comun la toate neamurile,

dar sunt aproape de acord asupra faptului că 
se impune în prezent rămânerea la calendarul 
iulian, întru cât orice reformă a lui ar fi ex
ploatată de către propagandiştii Bisericii cato
lice şi protestante, din cauza condiţiunilor, in

mia II, convoacă de repetate ori sinoade, în 
cari critică reforma adusă de papa Grigore 
calendarului «ca nesigură, inutilă şi cauză a mul
tor scandaluri şi pericole la toate neamurile 
creştine* M), iar patriarhul de atunci al Ale
xandriei, Meletie Pigas (1590) critică aspru orice cari se află încă Biserica ortodoxă din Răsărit,
deviere dela cele stabilite, caracterizând-o ca cu scopul vădit de a turbura convingerile
inovaţie şi se opune cu tărie primirii calenda
rului gregorian, recomandând rămânerea la calen
darul iulian, cum rezultă din diferitele lui epi
stole, păstrate într’un manuscris al Academiei 
teologice din Hallci M).

Acestea, până la începutul sec. XVII. Cu tim
pul, micşorându-se pericolul de s>educere a creş-

religioase ale ortodocşilor '*).
Răspunzând numitelor epistole ale Bisericilor 

ortodoxe autocefale, Marea Biserică a lui Hri
stos le scrie cu data de 12 Maiu 1904 urmă
toarele: «Despre calendarul nostru avem pă
rerea următoare: Pascalia consacrată de secolo 
şi întărită cu praxa continuă a Bisericii, după

tinilor ortodocşi ai Orientului de către Biserica care învăţăm să serbăm luminata înviere a Dom-
catolică, s’a început din nou a se studia serios nului în prima Duminică ce cade sau odată cu
chestiunea calendarului şi a se exprima dorinţe luna plină a echinocţiului de primăvară sau după
de reformare a lui, contribuind considerabil şi el, e respectabilă şi stabilă, aşa că nu e permis
exercitând marea influenţă în această privinţă şi a inova în privinţa ei. Iar ca să păstrăm calen-
raţiuni politice, nevoi sociale şi raporturi inter- darul iulian şi sărbătorile noastre neschimbat şi
naţionale.

Dintre toate acestea, poartă cu drept cuvânt 
un caracter mai serios părerile şi stăruinţele 
ultimilor patriarhi ai Constantinopolului. Astfel, 
a arătat un interes sincer pentru unificarea calen
darului Patriarhul Neofit VIII, care a şi trimis 
ca reprezentant al său pe d. Tantalidis la con- adecă până la anul 2100, când va începe din

să sărim doar peste 13 zile, aşa ca să coincidă 
lunile noastre şi ale celor ce urmează celuilalt 
calendar, e şi fără sens şi fără scop, întrucât 
eliminarea atâtor zile nu e impusă de niciun 
motiv, nici bisericesc, nici ştiinţific, iar pe d 
altă parte coincidenţa calendarelor e provizorie

a

ferinţa despre calendar ţinută la 7 Iunie 1893 
la Societatea literară elină. Deasemenea patriar
hul Antim VII, deşi a oprit discutarea ches
tiunii canoanelor pascale la Societatea literară, 
a permis totuşi să se publice în «Adevărul Bi
sericesc» dela 24 Noembrie 1895 părerea sa 
«că suntem de acord în a exprima dorinţe pen
tru calendarul unic pentru toate popoarele creş
tine». Pe lângă acestea, patriarhul Constantin
V şi-a exprimat fără şovăire părerea sa despre tropic».

nou o deosebire de o zi. Dar şi reforma calenda
rului iulian, ca zis ştiinţificeşte inexact şi face
rea asttel a anului civil mediu mai conform cu 
tropicul, o socotim pripită acum şi cu totul de 
prisos. Din punct de vedere bisericesc, noi nu. 
suntem nicidecum obligaţi să schimbăm calen
darul, iar ştiinţa, după cum se afirmă de către 
bărbaţi specialişti, încă nu s’a pronunţat de 
finitiv despre exactitatea cu care e calculat anul

calendar, că «tot ce trebuie să ceară Biserica în 
chestiunea de faţă e să nu se atingă sărbătoa
rea Paştilor, şi încă fără consimţimântul ei».

In acest timp, repauzatul matematician din 
Smirna, Epaminonda Polidoru a înaintat în manu
scris Bisericii Mame un tratat despre reforma

Importanţă şi mai mare pentru chestiunea 
calendarului au încercările făcute acum trei ani 
în Grecia şi aici (Constantinopol). Astfel sf. 
Sinod al Greciei, studiind cu atenţie chestiunea 
calendarului, în urma propunerii guvernului res
pectiv, şi având în vedere raportul comisiunil

bisericească a calendarului iulian, care s’a şi numite în acest scop, s’a pronunţat la 20 Maiu
trimis spre studiu unei comisiuni ad hoc u).

Neuitatul Patriarh Ioachim III a avut în a
1919, că «schimbarea calendarului iulian, întru 
cât nu e împiedecată de motive dogmatice şi ca.’

doua sa păstorie iniţiativa lăudabilă, ca printr’o nonice, poate să se facă după o înţelegere eu
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toate celejalte Biserici ortodoxe autocefale, şi 
mai ales cu Patriarhia ecumenică de Constan
tinopol, căreia ar trebui să i se încredinţeze 
iniţiativa oricărei intervenţiuni în această ches
tiune, cu condiţiunea nu a recurgerii la calen
darul gregorian, ci a întocmirii unui nou calen
dar, şi ştiinţificeşte mai exact şi lipsit de cele
lalte defecte ale celor două calendare în vigoare, 
a celui iulian, şi a celui gregorian», cu adaosul 
că «dacă Statul nu speră într’o întocmire ur
gentă a noului calendar ştiinţific şi simte că 
greutăţile legate de calendar cresc, de oarece 
şi statele de acelaş fel (ortodoxe) au adoptat 
pe cel gregorian, şi crede că nu poate să ră
mână la calendarul existent, e liber să primea
scă pe cel gregorian drept calendar european, Bi
serica ţine însă calendarul iulian, până la un nou 
calendar ştiinţific» 20). SI. Sinod ai Patriarhiei 
ecumenice, luând în vedere propunerea autoru
lui prezentei lucrări, cu privire la revizuirea şi 
studiul chestiunii calendarului, impuse de nouăle 
condiţiuni bisericeşti, politice şi sociale rezultate
din război, propunere făcută în şedinţa dela
10 Ianuarie 1919, a decis să trimită chestiunea 
in discuţia unei comisiuni ad-hoc de şapte mem
bri, care studiind-o cu atenţie, şi-a depus, la 1 
Dec., 1920 raportul, in care se pronunţă, că se 
impune, din punctul de vedere al exactităţii curat 
ştiinţifice şi cel practic, ca să se facă o schim
bare definitivă a calendarului; totuşi, pânăce ea 
va reuşi, unul din membrii comisiunii e de pă
rere că trebuie să rămânem la calendarul iulian, 
iar trei se pronunţă pentru modificarea acestui 
calendar pe baza şi în legătură cu anul solar 
exact, pentru a obţine identitatea socotirii lu
nilor noastre cu celelalte popoare civilizate, im
pusă pentru motive politice, raporturi interna
ţionale şi nevoi sociale şi trei se pronunţă pen
tru imediata acceptare în acest scop a calen
darului gregorian.

Din cele zise rezultă că cakndarul iulian nu 
prezintă din vedere ştiinţific exactitatea şi per
fecţiunea cuvenită, că imperfecţiunea şi inexac
titatea lui, deşi cunoscut*» şi afirmate la timp, 
îndreptarea lui s’a amânat până azi, pentru ra
ţiuni suficiente, dar fără legătură cu ştiinţa şi 
că examinarea imparţială şi din punctul de ve
dere al importanţei chestiunii duce la concluzia, 
că modificarea calendarului conform cu datele 
ştiinţei se impune ca o nevoie nrgentâ şi indis
pensabilă, ea fiind şi posibilă şi aplicabilă, după 
cum se va ară'â mai jos 22), întru cât între
buinţarea în acest secol a unor lucruri cari ştiin
ţific sunt imperfecte, în timp ce pot eă existe 
altele mai desăvârşite, e incompatibilă şi con
trarie logicii şi spiritului predominant al epocii, 
iar pe de altă parte numai în modul acesta se 
arată prin faptă grija şi interesul Bisericii, ceea

ce constitue totodată şi interesul ei moral, ca 
totdeauna şi în orice chestiune cu excepţia în
văţăturii dogmatice — care o priveşte şi stă în 
vre*o legătură cu ştiinţa, să stea în acord şi 
armonie cu ea şi cu adevărul care rezultă din 
observarea exactă a fenomenelor fizice reale.

CAP. II.

Calendarul Iulian

din punct de vedere social.
E ştiut că Biserica ortodoxă de Răsărit, deşi 

cunoaşte imperfecţiunile şi inexactităţile calen
darului iulian, deşi ea cea dintâi, după cum 
s’a spus şi în capitolul precedent, a înţeles şi
recunoscut chiar în sec. XIV nevoia reformei 
lui, s’a ferit totuş şi respins energic orice in
tenţie şi faptă, care ar fi privit modificarea calen
darului. Şi cu drept cuvânt, pentrucă Biserica, 
trebuind mai presus de toate să se gândească 
şi sâ urmărească pacea creştinilor, ştia bine că 
orie.? asemenea reformă, făcută ne la timp, ar 
provoca turburări serioase în Biserică, cum afirmă 
Mateiu Vlastare (1335) zicând: «căci o asemenea 
inovaţie nu numai nu va putea iace să nu se 
cadă din nou în aceeaş greşală. dar va deveni 
şi cauza unei mari turburări în Biserică» 2i) 
(Sintagma Ralli şi Potli, voi. 6 , p. 422), şi ar 
contribui astfel pe nedrept la creşterea turbură- 
rilor de altfel destul de multe, cari au existat, 
precum e ştiut în Biserică, din felurite cauze 
şi chestiuni, dar şi din cauza neînţelegerilor şi 
certelor ce au avut loc între Biserici timp de 
secole şi după sinodul I ec. mai ales între Roma 
şi Alexandria, din cauza fixării timpului Paştilor.

Dar şi mai târziu, dopa primirea calenda
rului gregorian de către Bisericile Apusului, 
Biserica noastră se găsia tot în neputinţă de a 
se gândi şi decide ceva cu privire la reforma ca
lendarului, de teama -şi grija ce i se impunea 
pentru fiii ei, ca nu cumva această reformă sâ o 
exploateze organele de propagandă ale Bisericii 
catolice şi protestante. întrebuinţând-o ca mijloc 
pentru rătăcirea şi amăgirea propriilor ei creştini. 
In adevăr, Biserica noastră, care în veacurile negre 
ale tobiei avea datoria să îngrijească nu numai 
de conştiinţa religioasă, ci şi de cea naţională a 
fiilor săi, considera deosebirea de calendar atât 
fortăreaţă bisericească, cât şi adăpost naţional 
contra proselitismului, pe care Bisericile Apu
sului l-au încercat adesea contra ei. Din cauza 
aceasta, o asemenea apărare era indispensabilă 
şi se impunea de nevoia religioasă şi naţională.

De aceia şi Biserica Ierusalimului (24) scrie 
în epistola sa ca răspuns (1903) la enciclica pa
triarhală şi sinodală a lui Ioachim III: «....încoc- 
diţiunile în care sfe găseşte astăzi Biserica Or-
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todoxă de Răsărit, atacată fără încetare prin 
acţiuni de prozelitism de către aderenţii Bise
ricii catolice şi protestante, orice hotărâre de 
reformă a calendarului în vigoare şi încă de pre
ferare a celui gregorian va fi spre paguba Or
todoxiei. Dacă totuş popoarele creştine din Apus 
ar ajunge vreodată la cunoştinta operei antie- 
vanghelice şi funeste pentru planul de unitate 
creştină mondială, a proselitismului sprijinit de 
ele, şi şefii lor ar voi să desfiinţeze şi să facă 
să piară scandalul prin orice mijloc, credem că 
Biserica Ortodoxă n’ar săvârşi nimic inconsecvent 
faţă de sine lnsăş, dacă ar primi calendarul in
dicat de către ştiinţă ca cel mai exact posibil....*.
Această părere şi teamă a B'sericii nu emana 
din simplă bănuială, ci se baza pe înseşi gân
durile şi faptele organelor de propagandă ale Bi
sericilor din Occident, cum între alţii mărturi
seşte şi Maisse, ambasador în Veneţia al lui Henric 
III, anunţându-i în scris acestea: J’entends que 
S. S. a £crit â M. de Germinyj l’intention de N. 
J. S. est de vouloir essayer de tirer par ce moyen 
du dit Patriarche cette reconaissance et sou- 
mission â l’endroit de l’Eglise romaine, pour s’en 
prdvaloir quand il sera besoin». (N^gociations
du Levant IV, p. 176).

Acum însă, schimbându-se condiţiunile şi îm
prejurările în cari se află Marea Biserică a lui 
Hristos, putem zice că afirmaţia făcută, cu pri
vire la pericolul creştinilor ortodocşi devine inutilă 
şi de nesusţinut, prin Societatea Bisericilor, stu
diată şi impusă de înseşi lucrurile, paralel cu So
cietatea Naţiunilor. Dar chiar dacă s’ar presupune 
că va continua să existe, e neîndoelnic că nu e 
po*';bil să aibă importanţa de mai înainte, cum 
pe de altă parte e incontestabil, că Biserica trebuie 
să reia din nou şi cu curaj lupta pentru neu
tralizarea lui, având deplina convingere, că-i va 
face faţă cu mai mult succes ca până acum, fiind 
ajutată în această operă şi de condiţiunile mai 
nouă ale vieţii, cari nu mai permit tranziţiuni 
religioase, mai ales din cauza unor motive de 
rând ca acestea. Aşa că, pentru motivul de mai 
sus, Biserica noastră nu trebuie nicidecum să mai 
evite realizarea şi aplicarea nevoii înţelese şi re
cunoscute de atâtea secole şi încă mai de mult 
decât în Biserica apuseană, a reformei calen
darului, de acord cu datele ştiinţei, mai ales 
avându-se în vedere că această reformă o cer şi 
impun acum şi raporturi internaţionale şi nevoi 
sociale. E în adevăr cunoscut, că creştinii or
todocşi fac uz mai mult, în trebuinţele lor de vieaţă 
şi sociale, nu de calculul lunilor după calen
darul iulian, ci după cel gregorian. Această so
cotire a lunilor nu mai e ceva nou pentru creş
tinii ortodocşi, de care ei să ia .cunoştinţă abia 
acum şi pentru care ar fi obligată Biserica Mamă 
să se gândească, ce impresie ar face fiilor ei şi
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de ce primire ar avea parte dela ei. Acum creş
tinii ortodocşi, precum s’a zis, nu numai că au 
cunoştinţă de această socotire a lunilor, dar chiar 
şi fac uz mai mult de ea în relaţiunile lor c j  

cei de alte neamuri, în transacţiunile comerciale, 
în corespondenţă şi în alte trebuinţe vitale. De 
aceea conştiinţa creştină s’a şi familiarizat şi c- 
bişnuit cu această socotire a lunilor, iar după. 
restabilirea politică completă a lucrurilor, câni 
uzul ei va ajunge obligatorie în tot cazul şi gu
vernamental, nu mai e nicio îndoială, câ su
fletul creştin se va găsi în aşa mediu şi situaţie, 
încât va primi din toate părţile asalturi şi im- 
presiuni ale acestei socotiri a lunilor, şi atunci 
şi influenţa ei asupra conştiinţei creştine va merge 
natural crescând, în timp ce dimpotrivă influenţa 
calendarului iulian asupra conştiinţei creştine se 
va limita în mod serios şi încă numai la marile 
sărbători creştine şi mai ales cele imutabile, din 
care cauză se va şi micşora conţinu. In asemenea 
caz, avându-se în vedere pe de oparte că cu 
timpul le va fi cunoscut în tot cazul şi creştinilor 
ortodocşi, că calendarul iulian, aşa cum este acum. 
nu mai e bun în teorie, nici din punct de ve
dere ştiinţific, cum am văzut, nici din punct dt 
vedere bisericesc, cum' vom vedea în capitolul
III, iar în practică lucrul e legat cu sentimentul 
religios: Extinderea de care s’a vorbit mai sus, a 
nouăi socotiri a lunilor, asupra conştiinţei creştine, 
ca mai adevărată, şi restrângerea totodată asupra 
aceleeaş conştiinţe a celei iuliane, ca instituţie 
învechită şi mai puţin exactă, pot ele să nu aducă 
şi o împuţinare analoagă a sentimentului religios 
însuş, când se face cunoscut, că el e nutrit cu aşe
zăminte învechite şi inexacte ? Biserica Mamă însă, 
trebuind să poarte grijă de propriii fii şi ştiind 
din istorie, că ideile şi îndoielile ce rezultă din 
chestiuni izolate, cu privire la exactitatea şi 
justeţa loFţ'- aduc adesea şi consecinţe triste 
iar adesea iau şi caracter mai general extin- 
zându-se şi la alte chestiuni în legătură, e da
toare să prevină la timp aceste consecinţe pre
văzute incontestabil ca păgubitoare, procedând 
la timp la reforma calendarului iulian.

Această reformă o impun însă acum şi mo
tive politice şi încă interesul naţional atât al 
nostru, al grecilor ortodocşi, cât şi al celorlalte 
neamuri de aceiaşi credinţă. In adevăr, nu mai 
e nici o îndoeală că întrebuinţarea calendarului 
iulian, aşa cum e acum, constitue în zilele noastre 
o mare nedreptate şi un anacronism serios pentru 
neamul grecesc. In timp ce e sigur şi incontes
tabil că neamul nostru e recunoscut în istorb 
universală a omenirii ca îndrumătorul şi învăţă
torul civilizaţiei şi progresului, chestiunea calen
darului provoacă în contra noastră cu tc-tul pe 
nedrept imputarea de stăruire adesea nejustili- 
cată în idei, tradiţi şi sisteme învechite. Şi cu
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drept cuvânt; pentrucă numai atunci ar fi în Bisericii), care decurg din aceste greutăţi şi că, 
adevăr justificată în acest secol şi în condiţiunile upfha
actuale stăruinţa noastră în calendarul iulian, gămintelor insistente ale Finlandezilor ortodocşi,
aşa cum e acum, când calendarul nostru ar fi fostul sf. Sinod a fost nevoit să permită enoriilor
din punct de vedere ştiinţific mai desăvârşit şi finlandeze ortodoxe, ca să serbeze sărbătorile or-
mai exact, şi mai comod din punct de vedere 
practic, sau când raţiuni suficiente bisericeşti ar 
impune rămânerea la el şi evitarea oricărei re-

todoxe după noul calendar. In aceeaş situaţie 
sau într’una analoagă se pot găsi ortodocşii şi 
în alte părţi, unde se formează acum State nouă

forme a lui. Dar după cum ştim şi am văzut şi separate, de ex. în Polonia, Lituania, Lavia, în
mai sus, calendarul nostru şi ştiinţific examinat, general acolo, unde ortodocşii vor fi în mino-
e mai nedesăvârşit şi mai inexact decât altele ritatc. Dar şi cât priveşte Rusia centrală şi alte
concepute sau chiar în uz, şi nici din punct de 
vedere bisericesc, cum vom vedea în cap. III, 
nu există în actualele condiţiuni nicio raţiune 
suficientă bisericească, ce ne-ar împiedica dela 
orice reformă a lui. Aşa că interesul nostru na
ţional, care cere ca toţi în Răsărit să avem în

părţi curat ortodoxe, nimeni nu poate garanta 
că.... nu va veni timpul, când clasa, care a răpit 
puterea în Rusia, va socoti nccesar, tocmai din 
cauza răsboiului cu credinţa majorităţii locuito
rilor şi în scopul de a limita influenţa Bisericii 
ortodoxe asupra poporului, să şi organizeze în

progres şi civilizaţie conducerea moştenită dela tr'adins toată vieaţa politică în opoziţie directă
părinţii noştri, impune reforma calendarului iu- cu rânduiala bisericească». De aceia se si cere
lian, conform cu datele ştiinţei şi cu spiritul şi în fine sâ se dea fiecărei Biserici ortodoxe au-
nevoile epocii. Dar şi interesul naţional al altor 
neamuri de aceeaşi credinţă, adecă al Ruşilor, 
Sârbilor şi Românilor, cere reforma calendarului.

tocefale iocale libertatea ca, dacă găseşte ne-
accepte pentru sine în parte sau totalsâ

calendarul gregorian, fără ca o soluţie sau alta
In Statele sârb şi român se cuprind acum şi să fie considerată ca motiv de rupere a comu-

milioane întregi de Sârbi şi Români, cari au în 
uz calendarul gregorian. Se poate oare crede 
că ei vor renunţa la acest calendar, înstrăinân- 
du-se astfel cu a lor ştiinţă de toată lumea 
civilizată, care-1 are în uz, sau că din contră, din

nitâţii bisericeşti».

Astfel stând lucrurile. Biserica ortodoxă de 
Răsărit se afiâ sub presiunea nevoii imperios 
impuse, de a reforma în sens mai desăvârşit ca
lendarul în uz, conform cu datele ştiinţei şi cu

cauza lor şi având în vedere şi interesul naţional spiritul şi nevoia epocii, cu atât mai mult, cu
al celorlalţi creştini ai lor, şi Biserica sârbă şi 
cea română se vor găsi în nevoia inevitabilă a 
reformării din proprie iniţiativă a calendarului 
iulian, dacă nu chiar a primirii în totul a celui

cât pe de o parte numai astfel se poate pune 
capăt defiinitiv tabloului curios, pe care-1 pre
zintă neamui nostru, întrebuinţând un calcul al 
lunilor diferit de al celorlalte popoare civilizate,

gregorian, pentru a preveni vreo impunere şi ac- contra tendinţei lui incontestabile şi caracterului
ţiune în acest sens din partea guvernelor sârb şi lui tradiţional spre orice progres în general, iar
român, având în vedere interesul tuturor supuşilor pe de altă parte tot numai astfel se va ajunge

la rezolvarea chestiunii, care va contribui la uşu-lor şi ţintind la unitatea lor ce se impune?
Ruşii se găsesc deasemenea în condiţiuni a- 

proape la fel. Patriarhul Moscvei şi al întregii
rarea raporturilor comerciale, industriale şi a ce
lorlalte raporturi sociale ale neamului nostru cu

Rusii Tihon, într’o epistolă cu data de 21 Ianuarie cealaltă lume civilizată, la servirea şi promovarea
1919, în care face cunoscut Marii Biserici a lui intereselor bisericeşti şi naţionale atât ale noastre,
Hristos, că guvernul rus a ordonat la 29 Ianuarie cât şi ale celor de credinţa noastră, Ruşi;, Ro-
1918 introducerea noului calendar în republica mânii, Sârbii, la menţinerea locului deîntâetate
rusă, în toate relaţiunile practice, expune toto- al neamului nostru în Răsărit şi la îndrumarea lui
dată şi greutăţile, prin cari trece acum Biserica totodată spre progres şi civilizaţie, afară dacă s’ar
rusă, care ţine vechiul său calendar, în condi- opune la aceasta întrebuinţarea bisericească a ca-
ţiunile esenţial schimbate ale întregii vieţi politice lendarului. De aceia examinarea chestiunii devine
şi laice şi din cauza pericolelor (ca de ex. în- cu drept cuvânt necesară şi din punct de vedere
depărtarea treptată a masselor laice dela influenţa bisericesc.
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POLITICA NOASTRĂ RELIGIOASĂ ÎN RĂSĂRIT

Până acum nu este, dar ar putea şi ar trebui 
să fie. Dacă înainte de război împărăţia rusească 
era puterea spre care priveau ortodocşii din Ră
sărit, de sub stăpânirea străină şi vrăjmaşă a 
Turcilor, ca la ocrotirea lor, chemarea aceasta 
cade de acum asupra noastră şi e păgubitor şi 
pentru credinţă şi pentru ţară, dacă nu o în
deplinim.

Caşi în vremea lui Matei Basarab şi Vasile 
Lupu, ortodocşii părăsiţi şi fără apărare din ziua 
de azi caută spre noi cu ochi rugători şi aşteaptă 
să nu-i lăsăm în ghiara vrăjmaşilor. Vai nouă 
dacă putem şi nu o facem !

Noi ne bucurăm în Răsărit de un nume mare. 
încă înainte de război, când România nu era în 
graniţele întinse de azi, ea îşi căpătase un nume 
însemnat. Un scriitor politic ca Rene Pinon o 
pune în fruntea statelor de treapta a doua din 
Europa. încă şi în starea aceia, popuîaţiunile 
ortodoxe ţinute în ghiara Turcului priveau cu 

*drag şi nădejde spre noi. Eie urmăreau mersul 
lucrărilor din ţara noastră şi se bucurau când 
noi mergeam bine. A fost un lucru foarte pă
gubitor cănd noi am intrat în ceartă cu Grecii, 
pentrucă raporturile rele dintre noi, duceau la 
o slăbire a ortodoxiei înseşi. A cui era vina, e 
toarte uşor să spunem azi că a Grecilor, fiindcă 
nu lăsau slobodă dezvoltarea Românilor noştri 
din Macedonia. Dar, fâră îndoială, este vina care 
se găseşte des azi, a tuturor naţionalismelor care 
se răzleţesc de cuprinsul omenirii şi vor să fiinţeze 
ca întocmiri dezlegate de legătura cu omenirea 
şi netîâind în cuprinsul ei. Acesta e un păcat 
foarte răspândit azi. El a făcut nenorocirea Ger
maniei, care a voit să fie numai naţională, fără 
a fi şi omenească. A voit să fie totul, când 
totul niciodată nu poate fi o ţară, care e numai
o parte, ci totul e omenirea întreagă. Deci acesta 
a fost şi păcatul Grecilor, care nu este un păcat 
numai al lor, ci e păcatul vremii şi al altora 
mai însemnaţi decât Grecii şi de aceia nu sunt 
ei cei mai vinovaţi.

Oricum ar fi, ori de ce parte e vina, paguba 
este a Bisericii Ortodoxe, fiindcă reaua stare a 
fiecărei ţări ortodoxe în parte e o slăbire a 
noastră. De aceia, ca buni ortodocşi, trebuie să 
ne intereseze bunul mers al tuturor ţărilor or
todoxe şi e de datoria noastră ca popoarele de 
această credinţă să trăiască în pace, în prietenie, 
în bună înţelegere şi în mare apropiere. După 
cum fiinţează o Ligă pentru înfrăţirea popoa
relor prin Biserici, tot aşa ar trebui să punem

la cale o Ligă penttu apropierea popoare hr er- 
iodoxe prin Bisericile Ortodoxe.

Scriitorul acestor rânduri, care din vreme veche 
e străbătut de astfel de cugetări, privea cu mare 
părere de rău ca student, când, acum vreo două
zeci de ani, s’a ţinut la «Dacia» în Bucureşti o 
întrunire împotriva Patriarhului de Constanti
nopol, pe care a prezidat-o un arhiereu: răpo
satul Sofronie. Da, ca chestiune naţională lucrul 
putea părea îndreptăţit. Dar pot eu să-mi şterg 
durerea mea, când văd ciocnindu-se chestiunile 
naţionale cu cele religioase! Se înţelege, oamenii 
politici pot privi lucrurile numai din latura po
litică naţională, dur noi, oamenii Bisericii, care 
trebuie să ducem poporul la simţirea noastră, 
putem privi cu nepăsare când vedem că vrajba 
naţională vatămă interesele religioase? De aceia, 
când astfel de neînţelegeri fiinţează şi acum, noi 
trebuie să lucrăm într’o ligă, ca cea de care am 
pomenit mai sus, pentru a zămisli armonia or
todoxă. Greu-uşor, posibil-imposibil, aceasta tre
buie sâ ne fie ţinta şi ea e foarte vrednică de 
nişte oameni închinaţi cu totul Bisericii lor.
I |Când cu întrunirea pomenită mai înainte îm
potriva Patriarhului, pe scaunul patriarhal se afla 
doar vrednicul Patriarh Ioachim al III-lea, cel mai 
însemnat Patriarh din vremurile noastre, mort 
în 1912, a cărui activitate era mult preţuită în 
Apus, cum scria la moartea sa Journal de Ge- 
ntve, într’un articol pe care l-am reprodus atunci 
în Revista Ortodoxă. Se putea ca un asemenea 
bărbat să ducă o mişcare protivnică unei ţări 
ortodoxe cum eram noi, el, care trăise în Ţara 
Românească şi vorbea româneşte! Erau însă, fără 
îndoială, şi iţe care încurcau şi vederile unui 
bărbat atât de însemnat.

Noi, Românii, des am învinuit pe Patriarhul 
din Constantinopol că se socoteşte mai mult 
Patriarh grecesc, şi nu Patriarh ortodox, care 
are aceiaşi grijă pentru toţi fiii săi de aceiaşi 
credinţă, după cuvântul Apostolului Pavel că la 
Hristos nu e nici Iudeu, nici Elin, ci toţi sunt 
una în Hristos. Fireşte că această cugetare nu 
e străină niciunui creştin şi cu atât mai puţin 
putea fi străină unui însemnat Patriarh cum era 
Ioachim al III-lea. Dar mai era ceva, în care 
trebuia să ne amestecăm şi noi, pentruca Pa
triarhul grecesc nu numai să trebuiască a nu fi 
grecesc, ci să şi poată a fi pentru toţi. Faptul 
era că sarcinile grele ale Patriarhiei le mai spri
jinea numai Statul grecesc, şi atunci fireşte că 
Patriarhia rămânea îndatorată către Statul na-
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ţional de unde primea sprijin şi ale cărui pla
nuri naţionale nu le mai putea împiedeca. Chiar 
şi azi, în sărăcia în care trăiesc aşezămintele 
religioase ortodoxe din Răsărit, numai Statul 
grecesc, cu toată dărăpănarea lui, mai ajută pe 
Patriarhul din Constantinopol. Dacă ar fi fost şi 
Românii care să dea un astfel de ajutor, se în
ţelege că Patriarhul ar fi avut chipul de a duce 
o politică numai religioasă şi a nu se amesteca 
în politica de ciocniri dintre neamuri.

Patriarhia trebuie ajutată acum şi moralmente 
şi materialmente. E datoria noastră şi, ca cel 
mai mare Stat ortodox, avem o chemare pe 
care nu stă bine s’o privim cu nepăsare. Cinstea 
noastră în Răsărit ar creşte însutit, când noi 
ne-am mişca pentru a da o mână de ajutor 
populaţiunilor părăsite şi aşezămintelor primej
duite ale fraţilor noştri de aceiaş cţedinţă. Nu
mele bun pe care ni l-am face n’ar întârzia să 
crească şi influenţa noastră în Răsărit, care 
ajută apoi întinderea legăturilor comerciale şi
poate avea o bună urmare şi în laturea mate
rială.

Fără îndoială că printr’o pătrundere a influ
enţei noastre morale şi materiale în Răsărit, 
mulţi tineri-vor veni în şcoalele noastre, cum 
veneau odată în şcoalele teologice ale Rusiei, 
şi iar vom putea fi ocrotitori ai Răsăritului, mai 
bine încă decât pe vremea lui Matei Basarab şi 
Vasile Lupu, când eram supuşi Turcilor. Cinstea 
Ţării noastre se va putea ridica foarte sus şi, 
în această silinţă, pe care am che!tui-o din par
tea Bisericii, am fi ajutaţi şi jle Biserica angli
cană, care doreşte foarte mult o colaborare 
pentru apărarea intereselor ortodoxe în Răsărit. 
In clipa când scriu aceste rânduri, am înaintea 
mea scrisori din America, care ne cer să lucrăm 
împreună pertru ocrotirea intereselor ortodoxe 
în Răsărit. Ba încă se priveşte cu mirare că noi 
nu ne mişcăm. Preotul englez Douglas, care a 
fost la noi în luna Septembre şi ckre e un în
semnat membru al Bisericii anglicane şi profesor 
de ebraică şi de arabă la Universitatea din Lon
dra, bărbat capabil, putând citi în 38 de limbi, 
mi se plângea în privinţa aceasta că noi nu ne 
mişcăm. Deci vedeţi, e o lucrare la care n’am 
fi singuri. Am fi împreună cu Biserica unei Mari 
Puteri.

De aceia, în faţa unui atât de frumos viitor 
şi unei atât de mari chemări, trebuie să piară 
dintre noi ortodocşii acele supărări care ne au 
amărît în trecut, şi chiar dacă ele sunt şi nu se 
pot înlătura cu totul, Biserica trebuie să-şi aibă 
acţiunea ei proprie şî să se silească a câştiga 
şi acţiunea politică a Statului pentru o muncă 
de ocrotire a ortodocşilor din Răsărit. Să nu se 
mai audă între noi graiuri aspre pentru lipsurile 
celor din Răsărit, când, faţă de împrejurările
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grele ale vieţii lor, nu pot fi altfel decât cum 
sunt, ei, pe care Charles Diehl li admiră că au 
putut păstra creştinismul în faţa urgiei turceşti. 
Buni răi,sunt creştinii noştri şi trebuie să ne silim 
a-i ajuta în munca lor vrednică de a fi păstrat 
steagul creştinătăţii ortodoxe între păgânii pus
tiitori.

Mitropolitul Partenie, la începutul anului 1909, 
primind pe studenţii în teologie la câteva zile 
dela demisiunea sa dela sfârşitul anului 1908, le 
povestea fapte ale sale din trecut şi spunea că 
*a pus pumnul în gură patriarhului»!... Ce cu
vânt nepotrivit! Mi a părut rău de el de cum 
l-am auzit. La ce să ne mai răţoim către cei 
mai slabi decât noi şi care, dacă greşesc, putem 
să le arătăm greşelile cu graiul evangheliei, pen- 
truca frăţia noastră ortodoxă să crească! Tre
buie să avem altă ţintă pe viitor către nişte 
fraţi azi foarte necăjiţi şi care doar păstrează, 
acolo unde sunt, sfânta noastră credinţă orto
doxă. Făcând aceasta, ei nu făptuiesc acolo o 
lucrare străină, ci lucrează tocmai pentru cre
dinţa ortodoxă, care e şi a lor şi a. noastră. 
Deci tac lucrul nostru şi de aceia trebuie să-i 
ajutăm.

O! cu câtâ amărăciune am privit eu la năpus- 
tirea Italiei asupra Greciei’ Biata Grecie! după 
ce că era atât de rănită, asta ii mai trebuia ei 
acum, sâ i se mai ia sânge! E ţară ortodoxă şi 
slăbirea ei e slăbirea credinţei noastre. De aceia

*

noi trebuie să fim totdeauna acolo unde se gă
sesc interesele ortodoxe, sfătuind, îndemnând, 
mângâind, ajutând, prin toate acestea însă cres
când influenţa şi pătrunderea noastră, din care 
numai bine poate eşi, în toate ramurile de viaţă 
ale noastre.

Când populaţiunile de acolo privesc către noi 
cu ochi care doresc de noi, putem trece noi cu 
nepăsare ca bogaţii care nu se sinchisesc de cei 
săraci? De putut se poate, dar nu ar fi faptă 
creştinească, şi datoria noastră, a oamenilor Bi
sericii, este a aduce obştea creştinească a noas
tră şi organele Statului la încredinţarea că tre
buie să ne interesăm de Iraţii noştrii.

Când m’am despărţit de membrii Conferenţei 
interortodoxe din Constantinopol în Iunie a. c., 
fiecare căuta să-mi dea câte un lucru de amin
tire. Mitropolitul Niceiei Vasilie mi-a dat mai 
multe cărţi, între care o broşură în care, cu 
plăcută surprindere, am citit că e o cuvântare ţi
nută în Constantinopol la moartea Regelui Carol. 
Şi e cuvântare frumoasă şi puternică, străbătută 
de un duh înalt. O dăm şi aici, mai la vale, în 
traducere, pentrucă să se vadă dragostea cu 
care sunt urmăriţi cu drag paşii noştri înainte 
la fraţii ortodocşi din ţările apăsate. Şi când, în 
ziua iscălirii definitive a actelor Conferinţei şi a

*

luării rămasului bun al unora dela alţii, rosteam
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către mitropolitul Niceiei plăcerea pe care am 
simţit-o văzând cuvântarea sa la moartea Re-

şi plâns de cei mai mulţi. Dovedindu-se mare t ir :s t  

politic şi militar, a ridicat statul român la o prost r-

gelui Carol, Mitropolitul lacov al eparhiei Du- ritate de invidiat din toate punctele de vedere.Pnrr.:-.-
razzo mi-a spus câ şi înalt Prea Sf. Sa a făcut România într’o situaţie anormală, nu şi-a neglijat niciur.
slujbă în eparhia sa cu toată pompa, în faţa moment complicatele şi grelele sale datorii şi a mers
consulului României la moartea Regelui nostru.

Iată lucruri care nu se ştiu şi care trebuie 
ştiute, fiindcă sunt fire de dragoste care străbat 
dela unii la alţii. In această chestiune trebuie 
scris şi trebuie lucrat. Noi deocamdată dăm cu-4
vântarea pomenită a bătrânului Mitropolit al

CUVANTARE

ţinută la  parastasul Regelui Carol I  a l Rom âniei 

de către I. P . S. S. VAS1L1E, M itropolitul Niceei

la 5 Ocl. 1914 în biserica Sfm Treime din Pera Conslanlinopol.

Oricât ar căuta în unele locuri diferite tendinţe ale 

spiritului omenesc să ajungă la nivelarea şi a celor mai 

înalte demnităţi şi clase sociale, nu vor putea însă nici

odată să nege cu drept şi să prăbuşească superioritatea 

lor reală. Şi motivul e evident pentru observatorii atenţi 

şi fără prejudiţii ai vieţii omeneşti. Pentrucă aceasta se

mănând şi în total şi în diferitele ei părţi cu o maşină 

complicată, e constituită din diferite mecanisme, cari, 

deşi cu acţiune felurită, tind toate spre unul şi acelaş 

scop.

Piesele şi părţile cele mai importante ale acestei maşini 

ies în relief prin însemnătatea şi trebuinţa lor neobiş

nuită ; iar lipsa sau stricarea lor poate să cauzeze pa

gube incalculabile. Astfel mecanismele centrale ale con

ducerii politice, şi mai ales cele din fruntea lor, dacă 

nu se găsesc în importanţa cuvenită lor, se strică şi 

periclitează cu distrugerea întreaga maşină. Dimpotrivă, 

când acestea merg bine şi lucrează solid, atunci totul 

merge sigur înainte şi nimeni nu îndrăzneşte să se 

împotrivească serios unei puteri şi vigori evidente.

Cu toate acestea însă, un loc special privilegiat deţin

stapanitorii politici, care au primele şi cele mai mari griji, 

răspunderi şi competenţe, oricare ar fi caracterul regi

mului. Ochiul veghetor al conducătorilor de acest fel ai 

Statelor e cel care înainte de toate consolidează şi a- 

sigură progresul viguros al ţării, al poporului, al na

ţiunii, Aşa vedem uneori concentrându-se prosperitatea 

sigură a unei epoci într’un mare număr de oameni, în

ainte de toate în ochiul veghetor, în mintea clară şi 

voinţa tare a unor asemenea stăpânitori şi a colabo

ratorilor lor, aşa cum, dimpotrivă, dela ei şi prin ei vine 

câteodată decadenţa şi prăbuşirea. Acestea le mărtu

riseşte istoria nedesminţită, acestea le confirmă vieaţa 

contimporană a omenirii civilizate.
»

Dintre personalităţile politice contimporane eminente, 

deţine de mult un loc deosebit şi la propriu-i popor şi 

în toată lumea civilizată prin marile sale virtuţi, ne

uitatul Carol I, marele rege al României, mort de curând

totdeauna prudent şi statornic înainte în împlinirea .or 

riguroasă.

Şi dovedea clar, că urma totdeauna acelui precept
»

serios ai Dumnezeu-Omului liberator ai omenirii, 

că ceice pufie mâna pe plug trebuie să privească tot

deauna înainte, şi niciodată înapoi sau aiurea. Se purta 

astfel cu curaj, tăind mereu drumuri noua, pe care le 

înlătura cu linişte sufletească. Acei cari conduc în a- 

ceastă lume ţări şi deschid drumuri nouă de prcs- 

perare şi progres, aceia înţeleg de câte şi cât de mari 

greutăţi şi amaruri se împiedică opera lor obositoare 

şi binefăcătoare.

Şi totuş marele Rege al României, a trecut peste toate

şi foarte tăcut mergea totdeauna înainte, urmărind tot

deauna grandoarea şi gloria ţării scumpe. Strângând 

în jurul său toate elementele ei alese, dintre cari multe

erau resturile unei prosperităţi mai vechi duse, a putut 
să inaugureze o vieaţă nouă deosebit de prosperă şi 
să arate România stat viguros şi vrednic de o deosebită 
atenţie din partea tuturor.

Bărbat solid şi neclintit în hotărârile sale, Carol făcea 
totul tinzând totdeauna spre o ţintă nobilă şi bravă, 
fericirea şi gloria patriei lui scumpe, patriei române, al 
cărei prea ilustru fiu adoptiv era şi astrul ei strălucit. 
Toată vieaţa României de mai bine de patruzeci de 
ani e întreţesută cu părerea şi voinţa lui cuminte şi 
cu energia lui neînfrântă şi propriu vorbind e mai mult 
opera lui eminentă. Dela el începe o nouă epocă glo
rioasă pentru Statul român şi pentru tot neamul ro
mânesc.

Grijile continui epuizau însă în mod firesc puterile 
organismului lui, iar inima-i pe cât se măria lucrând 
binele, pe atât se sleia şi suferia. E evident că moartea 
i-o grăb’.au şi nouăle mari griji pentru viitorul prea 
iubitei patrii, faţă de evenimentele atât de mari şi gro
zave din Europa şi mare parte a celeilalte lumi, care 
interesau foarte mult şi România, cum clar e pentru 
câţi au urmărit cu atenţie diferitele faze ale zguduitoarei 
drame europene.

Trăind, a ridicat România la o deosebită importanţă, 
iar murind, lasă urmaşilor viitor fericit şi glorios. Pen
trucă prin el s’a întemeiat şi cu el s’a format casa re
gală a României, iar noul ei Rege, mergând pe urmele 
înaintaşului său, va înălţa şi mai mult prestigiul şi au
toritatea României. Şi conducând astfel toate bine, ma
rele rege al României Carol I rămâne nemuritor din 
generaţie în generaţie, iar numele lui va fi binecuvântat 
cu multă laudă de întreg neamul nobil şi viteaz al 
Românilor.

m

Mărturie strălucită a deosebitei cinste ce i se arată 
e şi actualul parastas pentru el, la care s’au adunat 
atâtea eminenţe politice şi diplomatice, cu nenumărată 
mulţime, recunoscătoare şi ştiind să cinstească virtuţile 
celor ce conduc un popor. Nu ne rămâne nimic altceva 
de zis şi dorit, decât ca amintirea marelui Rege al Ro
mâniei Carol I să rămână pururea glorioasă şi neveş
tejită.
________  Arhim. SCRIBAN.
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Reflexii şi îndrumări

Este o formulă pe care o repetă des învăţaţii 
care se ocupă cu studiile sociale şi care este 
exprimată de obiceiu în următoarea propoziţie:
«Is to ria  se repetă».

Formula pare a fi banală, sau s’a banalizat
prin u2 dar nu e mai puţin adevărat, că însăşi 
Sr. Scriptură, prin gura înţeleptului Solomon,
afirmă acelas lucru, într’o formă narft nu se mai

*  *  

poate numi banală.
La cap. I, v. 9 din Eclesiast. cetim aceste

'e ccle ce au  fost, acele ia r ă } 

fă c u t acelea ia ră ş  se vor face

vor

nim ic nu este nou sub soare».

Atât formula istoricilor, cât şi cuvintele înţe- cepţiiîe lor de viaţă.

de unele evinimente care au avut loc în cele 2 
secole premergătoare creştinismului precum şi în 
cele 2 secole post creştine.

La epoca de care vorbim, imperiul roman era 
singura organizaţie politică, care stăpânia lumea 
cunoscută în acele vremi.

Dela oceanul Atlantic şi până în India, dela 
Marea Baltică şi până în deşertul Saharei, toate 
popoarele fuseseră înglobate în marele imperiu.

Această înglobare a avut însă un efect foarte 
important din punct de vedere al conştiinţei na
ţionale. Popoarele supuse se contopesc în ace
laş tipar, schimbându-şi încetul cu încetul con-

leptului, nu trebue însă înţelese în senzul, că- Particularismul naţional se diminuiază, făcând
faptele istorice se repetă aidoma, ci că, în ge- loc unui cosmopolitism care se impregnează tot
neralitatea lor, întâmplările vieţii au asemănări mai mult în spirite, până când se manifestă pe
din cauza indentităţii legilor care le guvernează. faţă. Limba, moravurile şi obiceiurile tind spre

In lumina acestui adevăr, să căutăm a studia 
puţin curentele nouă care frământă astăzi socie
tatea, spre a vedea dacă nu cumva omenirea a

unificare. înlesnind astfel procesul de contopire, 
iar mişcarea comerţul*., î«’*sni:â d-î acele <ex-

*

celente drurrvn cur? «cgau Roma cu provinciile
mai trecut prin crize sufleteşti ca cea de azi şi, şi pe acestea între ele, precum şi de liniştea
în caz afirmativ, ce soluţii ne indică studiul acestui care domnia în imperiu, după perioada de veş-
trecut. In acest scop, să ne transpunem cu mintea nice răsboaie între oraşe şi State, precum şi de

răsboaie civile care umpluse ultimele veacuri 
ale repubiicei» ’) desăvârşeşte acest proces.

Am putea spune, caşi Chateaubriand, că «ce-

în vremile apuse şi să vedem ce găsim şi ce pu
tem învăţa.

Dar trecutul fiind lung şi plin de nenumărate
şi felurite peripeţii, nu-1 putem studia în între- rul pregâtia căile Fiului omului şi că naţiunile,
gime. Deci, unde ne vom opri? mult timp desunite prin moravuri, guvernământ,

Se zice în deobşte că astăzi suntem la o răs- limbă, întreţinând duşmănii ereditare, vin împă-
pântie istorică. Lucrul este adevărat. Atâtea ţări cate sau învinse, pentru a se pierder în massa
s’au prăbuşit, atâtea altele au răsărit pe ruinele imperiului roman». 2).
celor vechi, încât s’a întrerupt definitiv şirul Această contopire de sânge şi acest amestec
faptelor, care îşi aveau rădăcini adânci în trecut de moravuri diferite nu rămânea însă fâră un
şi mai pretutindeni, găsim ţinuturi unde începe efect rău. Ca şi apa în care, turnând un lichid
o nouă istorie. Iar alături de această nouă situ- colorat, îşi schimbă coloarea şi însuşirile, impe-
aţie geografică, vedem orientări politice şi sociale riul roman începe să-şi schimbe fizionomia şi
nouă, vedem schimbate concepţiile regulatoare să-şi slăbească puterea de rezistenţă,
a raporturilor omeneşti, concepţiile despre drept Austeritatea romană, moravurile curate ale aces-
şi datorie. Toate acestea ne îndreptăţesc să zi- tui popor, nu puteau să rămâie neînrâurite de a-
cem că ne aflăm, în adevăr, la o răspântie isto- pucăturile grosolane ale popoarelor supuse, iar
rică, că în adevăr o epocă s’a terminat şi alta
începe.

atingerea între ele a atâtor naţiuni, favoriză slă
birea conştiinţei naţionale şi creă acel spirit cos-

Aşa fiind, va trebui să ne referim tot la o răs- mopolit care a distrus încetul cu încetul puterea
pântie a istoriei şi anume la cea mai principală civilizatoare a instituţiilor romane.
dintre toate, când se prăbuşeşte cei mai mare 
şi mai puternic imperiu şi când apare evenimen
tul cel mai formidabil pe care l-a avut omeni
rea : Creştinism ul.

Moravurile se conrup; elemente streine firii şi 
însuşirilor poporului roman pătrund mai întâi în 
armată şi apoi în toate ofi iile publice, iar, în
cepând dela Caligula, înşişi împăraţii nu mai fac

Este vorba de epoca căderii imperiului Roman. parte din vechea aristocraţie curat romană. 
Vom studia, deci, puţin întâmplările cu carac- , , ,, ,

• 1 * t...  j»  * j  *) K arl K au tsk y: Der Ursprung des Christentums 159.t€r social şi politic din acca VTCtUCj ocupandu-nc a) Chateaubriand: Genie du Christianisme, II, 98.
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răseşte satul, stabilindu-se la oraş, unde estDin aceste cauze, energia militară se slăbeşte, 
golurile armatei se umplu cu străini, iar barbarii 
dela fruntarii,, râvnind bogăţiile şi bunastare a 
locuitorilor romani, atacă şi întră în imperiu, fie 
violent prin răsboaie, fie infiltrându-se încet în
tocmai ca... refugiaţii din Ucraina.

Alături sau paralel cu această destrămare fizică, 
venia una morală. Bogăţiile câştigate de Romani 
prin cuceriri, îi împingeau spre lux şi desfrâu. 
Mulţimea robilor îndepărtează pe mulţi dela munca 
productivă, care în orice timp şi la orice popor 
este un principiu de viaţă şi progres.

Luxul privat mergea alături de cel public, 
ceeace face ca un scriitor cunoscător al acestor 
împrejurări să spue următoarele :

«Era o existenţă mare, aceea care se ducea 
la Roma, către finele republicei şi începutul im
periului. Casele erau cum zice Seneca, toate stră
lucitoare de aur; se vedeau în ele armate de 
robi, îmbrăcaţi în haine strălucite ; bogăţiile erau 
îngrămădite în fiecare colţ. Luxul edificiilor pu
blice Întrecea pe cel al caselor particulare. îm
părţită în 14 sectoare, Roma avea o mulţime 
nenumărată de temple şi apeducte.

«Statuel& se numărau cu miile în jurai pieţe
lor publice. Circurile erau nu mai puţin magni
fice. Caligula a mers până acolo, în cât a dat 
ordin să se împrăştie în ele praf de aur».

Bogăţia şi desfrâul moleşesc însă firea omu
lui. Ele prodac desgustul de viaţă şi indiferenţa 
faţă de idealuri, ceiace ucide în om avântul, în- 
tocmai ca şi mizeria. încredinţaţi că plăcerea, 
«evdaimonia», este scopul vieţii, oamenii, înţe
legând greşit pe Epicur, se dedau la tot felul 
de excentricităţi.

Sensualismul şi rafinăriile voluptoase erau nota 
vremii. Bogaţii simţiau o plăcere în a da ospeţe 
bogate şi a muri tăindu-şi vinele în mijlocul zgo
motului de muzici, pahare şi tot felul de orgii, 
iar alţii aveau hidoasa seninătate de a-şi des
chide vinele în bae, pentru a muri fără suferinţi.

Se înţelege că un stat, o alcătuire socială cu 
asemenea simptome, era condamnată peirii şi 
de aceia, nu e de mirare dacă anarhia morală, 
pătrunzând în toate instituţiunile, le vom vedea 
slăbind şi dizolvându-se încetul cu încetul, pră
buşind odată cu ele, statul care stăpânise lumea.

Odată cu această criză morală, se produce 
una economică, provocată de următoarele în- 
prejurări.

Afluenţa bogăţiilor, ca rezultat al cuceririlor 
şi muncei sclavilor, a făcut să existe de o parte 
o clasă de latifundiari şi bogătaşi, iar alăturea 
de ea, plebea lipsită de drepturi şi de mijloace, 
trăind din pâne şi circuri gratuite. Cucerirea Egi- 
petului şi a altor ţinuturi bogate, de unde se 
aducea grâu eftin, face ca agricultura să se de
precieze. Romanul-agricultor prin excelenţă pă

atras de strălucirea fasturilor publice şi unde o 
viaţă comercială tot mai vie transformă vechile 
raporturi dintre clase şi indivizi bazate pe prc- 
ducţiunea în vederea trebuinţelor gospodăriei 
naturale. Satele rămîn pustii, producţiunea scade, 
moneda se depreciază, lupta pentru existenţă 
devine tot mai grea şi ast-fel un grav confliji 
de clase îşi face apariţia, ca rezultat al unei si- 
tuaţiuni economice greşite, conflict pe care nu-1 
poate aplana încercarea de reformă agrară a 
fraţilor Gracchi, nici luptele civile din timpul lui 
Marius.

El a mers crescând şi a fost una din prici- 
nele de căpitenie care au slăbit imperiul, întru 
cât lupta dintre cetăţenii aceleaşi ţări slăbesc 
puterea ei de rezistenţă mai mult de cât răz
boaiele.

Grecia a fost şi ea frământată de crize eco
nomice şi sociale, având de scop înlăturarea ine
galităţilor. Aceste lupte au dus la fel de fel de 
frământări interne, iar rezultatul final a fost de
cadenţa elenă şi perderea neatârnării politice. 
Este mai presus de orice discuţie, că geniul grec 
ar fi avut o înrâurire şi mai mare asupra ome
nirii, dacă expansiunea lui nu ar fi fost stânje
nită de convulsiunile interne, de anarhia şi ri
valitatea dintre cetăţi.

Romanii au ştiut multă vreme să dezlege con
flictele. Geniul lor politic şi administrativ, a. 
fost neîntrecut şi de aceia, deşi lupta dintre pa
tricieni şi plebei începe odată cu istoria lor, to
tuşi abia la sfârşitul imperiului, când la conflic
tele cu caracter economic, s’a adaos dezordinea

t

morală, vedem statul roman închinând spre de-
zagregare.

De alt-fel conflictele cu caracter economic de
clasă luaseră în timpul din urmă proporţii În

spăimântătoare, care trebuiau să ducă la un des- 

nodământ fatal.

Pentru a învedera gravitatea situaţiei de atunci, 
nici o descriere nu o cred mai complectă şi mai 
vie, de cât cea făcută de Tib. Gracchus însuşi:

«Animalele sălbatice, zicea el, au vizuniile lor 
unde se pot retrage, dar cei ce-şi varsă sângele 
pentru apărarea Italiei, nu au decât lumina şi 
aerul pe care-1 respiră. Fără un cămin statornic, 
ei rătăcesc din loc în loc* cu femeile şi copiii. 
Generalii îi înşală, când ii îndeamnă să lupte 
pentru vetrele şi mormintele lor; este vreunul 
care sâ aibă un altar casnic sau un mormânt 
unde să-şi îngroape strămoşii ? Ei nu se luptă şi 
nu mor decât pentru a întreţine belşugul altora.
Ii numim stăpânii lumii şi ei nu au un bulgăre 
de pământ.» ’).

Prin urmare, iată-ne în faţa unui grav conflict

1) F. Laurent: Rome 25X.
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cu caracter economic şi social, care, având ră
dăcini în trecut, producea în epoca imperiului, 
convulsiuni sguduitoai/e cu neputinţă de soluţio
nat, în angrenajul complicat al statului de atunci.

Dezvoltarea oraşelor şi pustiirea câmpiilor adu
sese cu sine o criză de producţiune, pe care 
Deocleţian încerca zadarnic s’o rezolve printr’pn 
celebru edict: De pretio rerum venalium> care 
taxa toate mărfurile, fixându-se preţuri pe care 
comercianţii şi clienţii trebuiau să le respecte 
sub pedeapsă de moarte, iar Constantin cel Mare 
încearcă organizarea forţată a muncii şi a pro- 
ducţiunii etatizând transporturile maritime. ’).

Totol însă a fost zadarnic, sau cel puţin nu 
făcea decât să amâne desnodământul fatal.

Astfel ne apare în linii mări şi generale isto-
f  I I

Imperiul nu mai avea nici oameni nici bogăţiiie ne
cesare pentru a se menţinea la înălţimea civilizaţiei, la 
care se ridicase; el voia să păstreze o administraţie şi 
o organizaţie socială prea costisitoare, pentru resursele 
sale sleite, ceiace aducea o scumpire şi mai mare a mun
cii şi a lucrurilor, cum se întâmplă totdeauna când se 
cere unui lucru mai mult decât poate el da...

Războaiele şi anarhia descompuneau deci organizaţia 
economică, prin care se susţinuse viaţa materială a ci
vilizaţiei de până atunci. Constantin a încercat să o- 
prească această dezorganizare, care ameninţa existenţa 
imperiului, prin o organizare coercitivă. Dar cauzele 
perzistând, dezorganizarea s’a întins, iar încetul cu în
cetul, în secolul al 4-lea şi al 5-lea, imperiul s’a trans
format într’un sistem complicat de rechiziţiuni, din ce 
in ce mai tiranice, care i-au pus capăt. 2).

Şi astfel moare imperiul Roman. Cu el însă 
nu moare societatea omenească, deşi păcatele 
in care se afundase o duceau de-a dreptul la 
moarte.

Nu moare, pentru că tot în acest timp, se în
tâmplă două evenimente hotărâtoare pentru so
cietatea omenească : Năvălirea barbarilor şi apa
riţia creştinismului. Barbarii, care la început se 
Infiltrau lent, sau dădeau asalturi parţiale, ajung 
de invadează imperiul, iar creştinismul insuflând 
oamenilor idealuri noui, le întăreşte credinţa şi !e 
dă avânt spre a-şi iubi viaţa şi a lupta cu gre
utăţile ei. Barbarii au regenerat lumea din punct 
de vedere fizic, iar creştinismul a regenerat-o din 
punct de vedere moral.

Pe ruinele imperiului Roman se nasc state 
nouă. Din această altoire cu elemente şi credinţi 
nouă, vor răsări alte voinţi, altă lume, a cărei 
istorie se prelungeşte până în zilele noastre.

Statele, care s’au format în evul mediu îşi 
datoresc vitalitatea acestor două fenomene şi in 
special idealului creştin, care a însufleţit viaţa 
lor politici şi socială.

Aceste mari adevăruri se desprind din pers
pectiva trecutului.

ria omenim. 
Dar astă-zi ?

*
* *

Privind lucrurile la suprafaţă, am putea spune : 
câtă deosebire între societatea romană din epoca 
imperiului şi cea de astăzi! Atunci o singură 
stăpânire peste popoare diferite înlesnia pe de-o 
parte procesul de unificare, iar pe de alta pe 
cel de dizoluţie. Mulţimea zeilor ducea la lipsa 
de respect faţă de dânşii, slăbind credinţa în 
divinitatea lor, iar bogăţiile rezultate din cuce
riri, unite cu posibilitatea de a avea sclavi, în
depărtau societatea dela munca productivă.

Astăzi însă avem naţiuni bine definite, în gra
niţe de Stat. Principiul naţionalităţilor se afirmă 
în congresul statelor beligerante. Ideia autode
terminării popoarelor, a fost punct principal, 
admis ia încheierea păcii generale, şi frământă 
încă suîletul naţionalităţilor nesatisfâcute. S’ar 
părea câ, în afară de strigătele răzleţe a câtor-va 
ideologi, nu există un curent internaţional, care 
să dizolve societatea de azi.

Dacă avem lux şi destrâu, avem în acelaşi
timp o rel , ai cărei preoţi tulgeră cu pre-

]) Guglielmo Ferrero : La Ruiut HviUsatiw 184.
») Id#n* pag.

dicele lor în contra tuturor excentricităţilor.
Şi totuşi, dacă privim mai profund, împrejură

rile se aseamănă. Universul nu are azi un sin
gur Cezar, cum avea pe timpul lui August, are 
în schimb un singur demon, care-1 stăpâneşte 
peste to t: banul. Dacă Napoleon putea spune, 
că nici o ideie nu rezistă tunului, azi se poate 
spune şi mai drept, că nici o ideie nu rezistă 
banului.

Comerţul, înlesnit de căi ferate şi vapoare, 
de poştă, telegraf şi drumuri, a internaţionalizat 
omenirea. în câte-va zile, dacă nu în câte-va ore, 
Americanul stă de vorbă cu cel din Europa, 
stabilind nu numai legături de afaceri, ci legă
turi morale mai strânse, legături de prietenie şi 
comunitate de vederi.

Presa, înlesnită de aceleaşi căi de comunica
ţie, perfecţionate de progresul technic al civili
zaţiei moderne, stabileşte legături sufleteşti, tot 
mai strânse între membrii diferitelor naţiuni.

In timpul din urmă, războiul mondial, împin
gând în luptă toate naţiunile pământului, le-a 
pus in atingere unele cu altele, le-a amestecat, 
le-a făcut să sufere aceleaşi nevoi şi să aibă 
aceleaşi gânduri.

Pe de altă parte, noua configuraţie geografică, 
rezultată din tratate, înglobând naţiuni diferite, 
în acelaşi Stat, a creat în mai toate ţările o 
atmosferă de ură şi neînţelegere cu tendinţi cen
trifugale, care pune mereu în primejdie existenţa 
Statelor şi pacea lumii. Nu este fără un adânc 
înţeles faptul că tratatul dela Versaille* a tre
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buit să prevadă clauze speciale pentru minori
tăţi. Aceasta însemnează că unele State sunt ast
fel constituite, încât nu mai pot fi guvernate pe 
baze pur naţionale şi că, pentru pacea lumii, 
este nevoie de regulamentarea raporturilor dintre 
diferitele grupuri de naţionalităţi, care sunt prea 
slabe pentru a forma unităţi de sine stătătoare, 
dar destul de tari, pentru a primejdui liniştea 
socială.

Iată un semn vădit al începutului de disoluţie!
Priviţi apoi la criza financiară, în care se zbat 

mai toate Statele Europei, cu bugetele lor de
ficitare, cu enormele datorii, rămase de pe urma 
războiului, la atâtea conferinţe, care se adună 
şi se risipesc, fără să poată soluţiona ceva, la 
şomajul care ameninţă unele naţiuni, priviţi atenţi 
şi vedeţi dacă este cu putinţă să existe o minte, 
care să poată întrevedea rezultatul final al atâ
tor conflicte, ce se complică pe fie care zi.

Nu mai vorbim de criza economică, în care 
ne sbatem, de prăbuşirea valutelor şi de sistemul 
complicat al rechiziţiunilor din ce în ce mai ti
ranică, care ne înăduşă.

Fără reţeta preţurilor maximale şi amabilita
tea oficiilor de închiriere, am fi expuşi să murim 
de foame şi să dormim sub corturfc

Să adăugăm la aceasta, cultura lipsită de idea
luri înalte a secolului nostru, care a micşorat 
în ochii omului valoarea despre el însuşi şi a 
distrus credinţa în mai bine, ceia ce a umplut 
sufletele de desnădejde şi a desorientat toate 
capetele.

Vom avea astfel tabloul complect al cauzelor, 
care au produs desnădejdea şi confuziunea spi
ritelor în societatea actuală,

Ceiace constitue primejdia, în adevăr grea, 
este faptul că, în faţa acestor obstacole, omul 
se găseşte sufleteşte sdruncinat, iar sumedenia 
de împrejurări, arătate mai sus, a creat şi sus
ţine acea stare de spirit, pe care o sintetizează 
foarte bine cuvintele de cozmopolitizm şi inter
naţionalism, la care sufletele desorientate se în
chină ca la o religie nouă.

Internaţionalismul este însă un curent dizol
vant. O naţiune îşi apără fiinţa sa etnică, după 
cum o familie îşi apără interesele gospodăriei 
sale; iar naţionalismul, exact înţeles, nu este alt
ceva decât o prelungire a vieţii de familie, este 
lupta pentru existenţa mai multor indivizi, asoci
aţi prin comunitate de sânge, limbă, obiceiuri 
şi interese într’o unitate socială, care se chiamă 
naţiune şi care se cârmueşte printr’o totalitate 
de instituţiuni, care formează Statul.

•Elementele străine din sânul unui popor sunt 
aplicate spre internaţionalism, întru cât numai 
pe această cale pot slăbi puterea de rezistenţă 
a poporului dominant. Ideia internaţională cu toate 
aparenţele «i umanitare, este în fond un mijloc,

pentru cei puţini, de a lua locul celorlalţi sac 
de a dărâma zidul, în care se găsesc încercuiţi. 
Ceiace o minoritate nu poate face pe calea vio
lentă, dar cinstită a armelor, o face pe calea pe- 
zişă şi vicleană a internaţionalismului.

La sfârşitul imperiului roman, minorităţile din 
sânul lui formau curentul de internaţionalizare, 
care a dus la descompunerea imperiului; mino
rităţile de astăzi, răsleţite în diferite State, luptă

%

pentru disolvarea statelor în care trăesc, pentru 
ca în fapt să-şi realizeze năzuinţele lor.

Din toate cele de mai sus rezultă că întocmai 
' ca în vechea societate greco-romană, ne găsim 

astăzi într’un dezechilibru de puteri, care a pri
cinuit dezorientarea şi frământarea de azi.

Bine înţeles, lupta de atunci avea altă formă, 
decât cea de azi. Atunci era lupta dintre patri
cieni şi plebei, dintre senatori şi călări, dintre 
soţi şi cetăţenii romani, pe când astăzi, ea a 
luat forma luptei dintre capital şi muncă, iar 
toate revendicările şi năzuinţele omenirii, înfri
gurată şi dornică de mai bine, le sintetizează 
mişcarea socialistă.

între lupta nouă şi cea veche, este numai o 
deosebire de formă. Evoluţia şi progresul social, 
au dat altă înfăţişare numai, din punct de ve
dere al formei, unui conflict fatal şi inerent so
cietăţii omeneşti.

Lupta de clase în vechea societate romană
s

a contribuit la ruinarea ei, iar astăzi socialismul 
prin excentricităţile lui, este un dizolvant şi mai 
puternic al actualei stări de lucruri, provocând 
şi exagerând conflictele de clase actuale.

Ce este socialismul ? Iată o chestiune la ordi
nea zilei, pe buzele tuturor, pătrunzând tot mai 
adânc în spirite, şi creând convingerea că este
soluţia tuturor conflictelor, religia viitorului.

Pe cale de contagiune şi psihoză, socialismul 
tinde să dizolve toate instituţiile actuale, ame
ninţând prăbuşirea societăţii şi ruina civilizaţiei.
Ce este el?

Ca doctrină, socialismul se poate rezuma în 
următoarele cuvinte: Toiul a l tuturor. Ca fapt 
el are de scop distrugerea inegalităţilor dintre 
oameni, transformând proprietatea privată în pro
prietate colectivă.

In această formă, socialismul nu numai câ ar 
fi acceptabil, dar ar constitui un ideal pentru so
cietatea omenească, dacă n’am şti că inegalită
ţile sociale sunt tot atât de fireşti şi de inevi
tabile, după cum e inevitabil sfârşitul existenţei 
noastre. Progresul şi civilizaţia sufăr de această 
insuficienţă că sunt condiţionate de lupte şi 
frământări. «A suprima efectele inegalităţilor 
naturale, este teoreticeşte uşor, zice Gustave Le 
Bon, dar a suprima însă aceste inegalităţi este 
imposibil. împreună cu bătrâneţea fi moartea, ele
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fac parte dintre fatalităţile eterne, cărora «omul 
trebue să se supuie». *).

Tot ce ne apare astăzi ca frumos şi bun, tot 
ceea ce s’a câştigat spre folosul omenirii este, 
din nenorocire, rezultatul conflictelor pe care le 
provoacă inegalităţile dintre Oameni. Faceţi să 
dispară aceste inegalităţi şi veţi vedea civiliza
ţia apunând, iar omenirea coborându-se spre 
starea de sălbăticie şi barbarie, din care a scos-o
tocmai năzuinţa spre bine, conflictul produs de 
inegalităţile sociale. Din punct de vedere senti
mental— zice acelaş Gustave Le Bon— legea luptei
pentru existenţă, cu supraveţuirea celor mai apţi, 
poate să ne pară barbară; nu trebuie însă să 
uităm că, fără ea, am «disputa şi azi, prada ne
sigură dela animalele pe care le-am aservit» 2).

Dar partea primejdioasă a socialismului este 
că, supunând unei critici extreme, toate institu
ţiile care guvernează astăzi omenirea şi pe care 
ea şi le-a creat pentru fericirea ei, reuşeşte să 
strecoare în sufletele puţin deprinse cu analiza 
mai profundă a lucrurilor şi care formează majo
ritatea în societate, întâi îndoiala şi apoi ura îm
potriva ordinei de azi a instituţiilor actuale, fără 
a putea reuşi să imagineze o societate mai bună.

Lucrul e toarte explicabil. Răul existând în 
om, există în toate instituţiile create de el. A-
ceste instituţii poartă pecetia imperfecţiunii 
celui ce le-a creat. Pe de altă parte, năzuinţa 
spre mai bine, sfârşitul definitiv şi dureros al 
tuturor sforţărilor omeneşti, face ca răul să fie în urmă şi a evoluat spre proprietate privată, a

şi anume aceia, că poate exista o întocmire so
cială perfectă. De aci rezultă şi primejdia socia
lismului, care ştie să creeze, pentru sufletele des- 
nădâjduite, mirajuri a căror realitate nu se poate 
pipăi. El crede şi învaţă, că îndreptarea omeni
rii va rezulta din prefacerea înstituţiunilor, pe 
când de fapt această îndreptare nu poate rezulta 
decât din prefacerea sufletelor omeneşti, căci 
nimic nu se poate îndrepta temeinic, utilizând 
mereu acelaş material.

Dacă vrem ca evoluţia socială către acel ideal de drep
tate ji de mai bună stare, despre care se vorbeşte atâta, 
să se realizeze cu folos, trebue ca această evoluţie so
cială, să fie precedată de o evoluţie morală. Reforma 
socieiăfii presupune reforma indiv idului. Fără această 

reformă, ori-ce încercare se reduce la o goană după 
pradă, ceea ce ar face să vedem realizându-se zicătoa- 
rea reeditată de Hobbes că „omul este lup pentru se
menul său“. Ne-am trezi a doua zi după răsturnarea 
a ceea cc există, cu pofte, tot atât de sălbatice, cu ne- 
drep.ă: iot atât de monstruoase, cu apăsări, suferinţi 
şî fc.u:..'..ţii; tot atât de nesuferite, caşi poftele, nedrep
tăţile. .-.riiarile, suferinţele şi brutalităţile de care ne 
plângem astăzi. l).

Esenţa socialismului este proprietatea colec
tivă. Atacând dreptul de proprietate, el tinde 
să surpe temeia întregii organizaţiuni sociale 
de azi, care se bazează pe proprietatea privată 
a mijloacelor de producţie. întoarcerea omeni
rii la proprietatea colectivă, este însă o utopie, 
fiindcă dacă ea a fost comunistă cu mii de ani

simţit şi vizibil; de aceea critica negativă pe 
care o întreprind socialiştii este lesne înţeleasă 
şi simţită. Ea este în acelaş timp foarte comodă 
pentru demagogii şi propagandiştii de rea cre
dinţă, care vor să tragă profit din tulburări. A 
arăta relele de care suferim azi e mult mai uşor 
de cât a învedera binele pe care îl putem avea 
mai târziu. Sufletul nostru suferind şi dornic de 
mai bine, este îndată câştigat şi împins spre re
voltă, căci pe toţi ne apasă realitatea dureroasă 
a neajunsurilor de care suferim.

făcut-o în virtutea unui proces organic şi firesc 
. de desvoltare. Nu putem pretinde omenirii în
toarcerea ei la comunism, după cum nu putem 
dori unui om matur să aibă apucăturile şi tre
buinţele pe care le avea când era copil. De a- 
semenea din faptul că unele triburi sălbatice şi 
unele ţâri înapoiate în cultură păstrează încă 
urme de proprietate colectivă, nu se poate trage 
o concluzie favorabilă acestui fel de proprietate.

Socialismul este deci iraţional şi antiştiinţific. 
Evident, proprietatea privată are nevoe de unele

Socialiştii câştigă teren, mai mult arătând re- corective şi îngrădiri condiţionate de legile con-
1  •  •  1  1  A  ,  f  «  #  ♦  I  •  4  «  «  <  .  »lele societăţii de azi, care sunt reale, de cât bi- veţuirii sociale şi de înprejurări, care variază

nele celei de mâne, care deocamdată e numai după loc şi timp, dar în general dreptul de pro-
o făgăduinţă. In partea negativă a doctrinei, ei prietate este o condiţie sine qua non de civili

zaţie şi progres.
Socialismul este vechi ca şi lumea, întru cât 

inegalităţile dintre oameni sunt de când lumea,

sunt logici, în cea constructivă însă, sunt lipsiţi 
de temelie şi nu au un sistem care să nu fie 
vulnerabil la cea dintâi adiere a unei critici cu
bun simţ, întru cât, dacă sunt uşor de arătat nea- ceia-ce face ca tot aşa de veche să fie şi stră-
junsurile unei alcătuiri actuale, e cu totul greu 
de afirmat dacă societatea proectată numai pe 
calea deducţiunilor, nu va avea aceleaşi defecte, 
nu va purta aceeaş pecete a imperfecţiunii 
firii omeneşti. Prin urmare la mijloc e o iluzie

duinţa de a îndreptă aceste inegalităţi. Aceasta 
a făcut pe Gustave Le Bon să spuie cam ironic 
că «origina lui se perde în noaptea timpurilor». 
Ca doctrină alcătuită pe bază ştiinţifică, e! da
tează abia de la Karl Marx (1818-1883) căruia 
se datoreşte şi organizarea mişcării în paitid

*) Gustave Le Bon: Psychotogie du SotiaUsme pag. 36. 
*) Id*m pag. 325. 4) L. Garriguet: La Valeur sociale de YEvangih, 269,
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internaţional. Totuş nu ca doctrină ştiinţifică s’a 
făcut simpatic maselor, ci pentru câ a strigat 
şi a luptat în contra nedreptăţilor curente, luând 
apărarea acestor mase apăsate de nevoi şi dor-

pentru ca să se închee cu anarhizarea şi ruina 
complectă a producţiei şi a tuturor rezultatelor
bune pe care le realizase civilizaţia afctuali.

0

De aceia, cu toate argumentele aduse de Ka- 
nice de mai bine, care însă reflectează foarte utsky ca să dovedescâ că revoluţia nu înseamnă
puţin asupra fondului unui adevăr. Pe această 
cale el s’a propagat şi devine ameninţător, mai 
ales când ia forma extremă a Comunismului.

De alt fel, socialismul este, prin esenţa lui, 
comunist şi revoluţionar, deşi astăzi, când se văd 
rezultatele lui funeste în Rusia, corifeii socialişti 
neagă aceasta. Aşa l-au şi stabilit întemeitorii

numai de cât «silnicie şi vărsare de sânge» şi 
nici nu necesîtează «teroarea şi dictatura unei 
puteri centrale energice şi lipsite de scrupul*, ’ i 

ceia-ce se întâmplă astăzi în Rusia este conse
cinţa firească a doctrinei socialiste; iar Troţki 
are dreptate când spune că «nu se poate în
văţa câlăria de cât stând solid pe cal» şi când,

şi alcătuitorii doctrinei socialiste Marx şi Engels. in privinţa dictaturii, se referă la Marx şi Engels.
Iată de pildă, ce spun aceştia în manifestul «Pentru a face sfânt pe individ, spune Troţki,

comunist:

Schiţând în linii generale, fazele desvoitării prole
tariatului, am descris istoria războiului civil, mai mult 
sau mai puţin ascuns, care frământă societatea, până 
în momentul când acest război izbucneşte într’o revo- 
luţiune pe fa ţă  şi când, prin răsturnarea violentă a 
burgheziei, proletariatul îşi stabileşte dom inaţiunea“. 
Iar despre comunism, tot acest manifest spune cate
goric: „Comuniştii nu formează un partid aparte, opus 
celorlalte partide muncitoreşti. In practică sunt prin 
urmare fracţiunea cea mai hotărâtă şi cea mai înain
tată a partidelor muncitoreşti; în teorie ei au faţă de 
restul ploretâriatului avantajul unei pătrunderi netede 
a condiţiunilor mersului şi scopurilor generale ale 
m işcării proletare."

Prin urmare Marx şi Engels  ̂ părinţii socialis
mului ştiinţific, în manifestul comunist care 
este chatehismul noii religii sociale, au vorbit

trebue înlăturat regimul social care răstigneşte 
pe acest individ. Sarcina aceasta nu poate f i

îndeplinită Insă decât prin fier şi sânge» *).
Troţzki are dreptate. Un regim ce dăinuieşte 

de mii de ani şi are rădăcini profunde în so
cietate, n’o sâ renunţe de bună voe la situaţia 
lui, numai de dragul unor ideologi, ci numai 
când va fi răpus prin «fier şi sânge».

Prin urmare să nu ne înşelă de cuvinte: co
munismul din Rusia este socialism, iar socialis
mul de la noi este comunism, cu toate tendinţele 
şi efectele sale. Deosebirile de principii dintre 
diferitele fracţiuni sunt chestiuni personale şi 
ambiţiuni, toate însă au la bază transformarea
proprietăţii private, a mijloacelor de producţie 
în proprietate colectivă, comunistă şi deci toate 
constitue aceiaş primejdie pentru societatea ac-

de *revoluţiunepefaţă», de ^răsturnarea violentă* t tuală, pentru progres şi civilizaţie. Să adăogăm
adică tocmai despre ceia-ce se întâmplă astăzi 
în Rusia.

Aceste lucruri fiind necesare pentru a stabili 
dominaţiunea proletariatului, nimeni nu poate 
înlătura consecinţele ce rezultă in mod firesc: 
vărsări de sânge, crime, molime de tot soiul,

Jaures 
diriguitoare a orcărei *)

Pr. C, DRON

l) Karl Kautski : De la democraţie ia robie de stat, pag. 56.
*) Idem pag. 55
*) Citat după A. Fouillâ, Le socialisme ei la sociologie re/or• 

misie, pag. 23.

GENEALOGIA MÂNTUITORULUI *)

Pentru a se evidenţia şi mai bine diferen
ţele care există între cele două genealogii, vom 
despărţi toate numele în două clase mai mări:

1 . Numele dela Dumnezeu până la David, în 
care se vede câ aproape aceleaşi nume sunt 
date de amândoi evangheliştii genealogişti, şi 
listele concordă destul de bine şi e posibilă
până la evidenţă explicarea micilor nedumeriri
ce se ivesc, şi

2. Numele dela David înainte, până la Iosif, 
care, afară de 2 puncte în care se întâlnesc 
numele lui Saiatiil şi Zorobabel — diferă cu 
totul. Pentru evidenţă le punem în următorul 
tablou genealogic :

Yeii Nr, trecut,

D A V I D
i

Solomon 
Roboam, Abia, Asa. 
losaîaf, Ioram, Ozia, 
lofam.Ahaz, Ezechia, 
Manase, Amon, Iosia

lehonia
i

!
Nalan

Mafatla, Menaan, Melea, Ella* 
kim, Ionam, losef, Iuda, Si
meon, Levi, Mafhal, Iorim, 
Eliezer, Icsus, Er, Elmadam, 
Cossam, Addi, Melchi

Neri

Saiaiiil

Zorobabd

!

Aviud
Eliakim, Azor, Sadoc, 
Achim, Uiud, Eliazar, 
Mathan

lacob

IOSIF

»

Resa
îohanan, loda, îoseh, Semein, Ma- 
falias, Maaf, Nage, Esli’ Naum 

Arnos, Matallas, îosef, Ianaf, Melht, 
Levf. Mafat

Bli
I O S I F

i
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Ne rămâne ca să vedem: 1) ce-i cu întâl
nirea care se face în Salatiil ; 2) despărţirea 
care se face după Zorobabel; 3) întâlnirea fă
cută în Iosif, şi 4) ca un ultim capitolaş, vom 
arăta că genealogia după Luca este a Sfintei 
Fecioare, iar cea după Mateiu a bătrânului 
Iosif.

1 . Aici este locul a ne aminti de cele spuse 
de Iuliu Africanul: «Genealogia Israiliţilor este 
câteodată după ordinea naturei şi câteodată după 
ordinea legei. Ea este făcută după ordinea na
turei, când nu conţine decât şirul natural şi or
dinar al copiilor ce succed părinţilor, şi după 
ordinea legei, când un frate ia în însoţire pe 
cumnata sa, pentrucă să conserve numele fra
telui său mort. Fiindcă acest popor incult nu 
avea o speranţă sigură de înviere, el se silea 
de a o imita printr’un soiu de înviere muritoare, 
conservând, pe cât era posibil, numele şi familia 
acelor ce muriseră fără copii. In genealogia Mân
tuitorului, copiii sunt câteodată reprezentaţi ca 
următorii taţălui lor după ordinea naturii şi câte 
odată aparţinând numai după natură şi ca fiind 
socotiţi celuilalt după lege»1).

Această părere S. I. Africanul nu o ia aşa, 
la întâmplare, ci ea îşi găseşte fondul în însăşi 
legea lui Moisi, unde citim aşa: «Când fraţii 
vor locui împreună şi unul dintre dânşii va muri 
şi nu va avea copii, femeia mortului să nu ia, 
străin, ci cumnatul ei să intre la dânsa şi să 
şi-o ia de femeie şi să îndeplinească către dânsa 
datoria de cumnat. Şi întâiul născut care-1 va 
naşte să urmeze în numele mortului său frate, 
ca să nu se şteargă numele lui din Israil». 
(Deut. XXV, 5-6). Căsătoria această zisă de 
levirat ne dă răspunsul la prima şi la a treia 
întrebare.

Salatiil este trecut ca fiu al lui Iehonia, prin 
Solomon fiul lui David (Mateiu I...) şi ca fiu 
al lui Neri, prin Natan, tot un fiu al lui David 
(Luca 3...). Explicarea se face printr’o căsă
torie, dacă i-aş mai putea zice, de levirat, mai 
depărtată *). Mateiu trece pe Salatiil ca fiu al lui 
Iehonia, potrivit legii mozaice (Deut. 25, 6),
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*) 5. Julius Africanus. Scrisoarea către Aristide, în o. c. pag. 18 
cf. Onciul o. c. pag. 305.

f) La această explicare recurge şi Melhisedek, episcopul Ro
manului \in: Evangelia... pag. 14). Dar noi nu vedem pe ce să ne 
bazăm ca să zicem că Iehonia şi Neri au ţinut aceiaşi femeie, 
din care s’a născut Salatiil. Explicaţia-i uşoară, dar are un păcat: 

—nu-i tocmai adevărată. După textul s. Scripturi, ştim că Iehonia 
a avut ca fiu pe Asir, iar acesta pe Salatiil, Malhirom, Pedara, 
Şenaţa, Iehonia, Hoşania şi Nedabia (Cron 3, 17-18). Mai proba
bil că acest Aşir, fiul lui iehonia, a murit fără să lase urmaşi şi 
pe femeia lui o va fi luat acest Neri, persomă necunoscută, dar 
urmaş al lui David, prin Natan, şi din el s’au născut cei 7 fii 
amintiţi. A'um dacă-şi pune cineva întrebarea: ce rudă venea 
Aşir cu Neri, vom răspunde că, chiar în cazul când rudenia venea 
aşa de departe, ca să nu poată fi vorba de o căsătorie de levirat, 
totuşi femeia lui Aşir rămasă văduvă a luat pe Neri, care, pen
tru faima familiei davidice din care făcea parte primul soţ al so
ţiei sale, va fi permis ca fiii săi să fie înscrişi pe nutnele şi in 
lista ginealogică a familiei davidice,

iar Luca l-a trecut ca fiu al lui Neri, cum şi 
era de fapt.

2. Salatiil fiul lui Aşir (1 Cron. 3, 17-18), 
după lege, şi al lui Neri, după realitate, trece 
ca fiu al lui Iehonia, de oarece trebuia să fie 
urmaş în familia sa, ca principe al casei davi
dice. Salatiil moare fără copii şi pe soţia aces
tuia o va fi luat Pedaia din care se naşte, în 
Babilon, Zerubabel (vers. 19).

Nu ştim ce urmaşi a avut Zerubabel şi câţi. 
Dar din ei ni se dau 2 inşi în N. T. Aviud îl dă 
Mateiu, iar pe Resa il dă Luca. Fără a căta 
vre-o demonstraţie mai delicată, menţionăm că 
evangelistul Matei dă naşterea după lege, iar 
Luca pe cea după natură'). Părerea aceasta ră
mâne valabilă faţă de împrejurările de aici.

3. înainte de a păşi la răspunsul care se 
poate da celei de a treia întrebări, ne facem 
datoria de a aminti că numărul membrilor ge
nealogiei după Luca variază, după diferitele 
texte între 71 şi 77 de nume. Afraates Siri
anul are numai 63, Codex Bezae (D d) nu
mără 65, Itala 71, a, <5, e: 72, r : 73, codex
graecus Alexandrinus (A) 74, Syrus Sinaiticus 
75, Wulfila, codex graecus Vaticanus (B) şi Vul
gata 76, părinţii greci Vasile cel Mare, Grigorie 
de Nazianz şi cel de Nissa, Augustin numără 
77 (ca pe un produs a lui 11 cu 7 —  vezi mai 
sus despre acest număr 2). Această diferenţă de 
Mateiu se găseşte mai ales în perioada post- 
davidicâ.

Acest lucru totuşi nu prezintă interesul ca
pital, căci un codice poate da un nume mai 
mult, sau unul mai puţin şi din simple cauze 
omeneşti inerente Ia transcrierea textului. Ches
tiunea este numai : cum se face că Iosif apare 
(la Mateiu) ca fiu al lui lacob şi la celalt ca 
fiu al lui Eli.

Explicarea o dă Africanul în modul următor:
«Legea neoprind a se mărita o femeie ce era 
văduvă, Matan, care se cobora din Solomon, 
luând în căsătorie mai întâiu pe această femeie, 
ce se numea Esta, avu din ea pe lacob. Mu
rind Matan, Melhi, care se cobora din Natan..., 
luă în însoţire pe văduva sa şi avu din ea pe 
Eli»3). Eli a murit înainte de a avea moşteni
tori şi pe soţia sa o luă lacob, care-i născu pe 
Iosif «logodnicul prea Sfintei Fecioare, tatăl 
aparent şi nutritor al lui Iisus Hristos»4). Iosîf 
aparţine după natură lui Eli şi după lege lui

*) Heer. o. c. pag. 4.
*) Heer. o. c. pag. 3. sequenfces,
*) luiiu Africanul„ o. c. Teofilact o. e. II. pag. i4.
*) Melktşedek, o, c. pag. 14,
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Iacob. Pentru lămurirea celor spuse, facem, 
loc următorului tablou genealogic:

DAVI D
_________________________  i

Solomon

înainte de a muri 
M aian face cu

pe

Iacob

Tisfa

Nafan

văduvind puţin ia
Pe Melhi

cu care a avut pe

Eli

Vra să zică Iacob şi Eli sunt fraţi buni după 
mamă şi vitregi după tatâ, ia curgând din ace
iaşi mamă, Esta, prin mijlocirea a doi taţi : 
Matan şi Melhi.

Acum, Iacob şi Eli vin fraţi şi uşor se soco
teşte şi se ajunge, printr’o căsătorie de levirat, 
la Iosif. De aceiaşi părere sunt şi Ambrosius, 
iar din cei mai noi : Schleiermacher şi Hug —  
care cu toţii cred că ambele genealogii sunt 
ale lui Iosif, Schleiermacher deosebindu-se de

mai putativul tată al lui Iisus»') şi dacă se are 
în vedere că toţi ceice se interesează de ge
nealogia după Luca vor să scoată unul din nu- 
merile mistice, numele lui Iosif, încă nici nu se 
numără ca atare. Iar senzul frazei interpretat 
după regulele cele mai strict exegetice este a- 
cesta s): «Şi era însuşi Iisus» pe care Duhul 
Sfânt l-a umput şi pe care imnul Tatălui l-a 
proclamat sărbătoreşte de fiul său iubit «şi în 
adevăr era Iisus, care, când veni la botez, era 
un om ca de 30 ani, luat ca fiul lui Iosif, era
fiul lui Eli, fiul lui Melhi, fiul lui David, ...Abraam,
...Noe, ...Adam, care era al lui Dumnezeu», iar 
mai scurt «Iisus era, în cei 72 de membri ai 
genealogiei fiul lui Eli... fiul Adam, fiul lui Dum
nezeu. «Aşa dar Iosif nu se număra în gene
alogia lucană, pentru că el este numai ală
turat aci, numit ca tată putativ şi astfel nu 

mărul membrilor genealogiei se reduce la 72»3).
ceilalţi doar prin aceia că susţine că Iosif e fiul Astfel, din genelogia lucană, putea lipsi numele
legal a lui Iacob şi fiul natural al lui E li').

Dar tocmai aici se despart părerile. Aici se 
pune tema: 1) Unii scriitori zic că amândouă ge
nealogiile spun descendenţa lui Iosif şi anume 
că Mateiu îi spune ca pe cel în adevăr tată,

bătrânului Iosif, căci în ea se urmăreşte gene
alogia Măriei.

Argumentele sunt şi tari şi autorităţi destul 
de vechi le atestă.

Irineus preconizează aceasta din tovărăşia şi
iar Luca ca pe cel părut — termen ce se com- legătura cea mare care există între Sfânta Fe-
pară cu expresia dela Luca w? IvojiCCero — şi cioară cu întâmplările antecedente spunerei ge-
2) că la Mateiu se spune genealogia lui Iosif,
iar Luca pe a Sfintei Fecioare. Unii dintre scrii
tori (Tertulianus, De carne Christi. 20) zic că la 
Mateiu este genealogia Sf. Fecioare, iar alţii ca 
Celsus, Porphirius, Iulian Apostatul, Maniheii şi 
Modernii zic că amândouă genealogiile sunt ale 
uneia şi aceleiaşi persoane *), lucru ce se va 
vedea că nu este adevărat. De partea cărora 
stă adevărul, ştie Unul Dumnezeu, Tatăl tutu
rora, dar sfâdălia între scriitori mă face şi pe 
mine, umil cercetător, să fac loc încă unui mic

nealogiei şi cu genealogia însăşi.
Iustin Martirul şi Filozoful, mai înainte de Ire- 

neu, a fost de aceiaşi părere. In dialogul «cum 
Trifone» (160) se ridică, vorbind de Mântuito
rul, dela Sfânta Fecioară înapoi (ca şi la Luca), 
prin David, lacov, Abraam şi merge (ca şi la 
Luca) până la Adam. Tot la Iustin se citeşte 
cuvântul TCpaycoToxos, pe care-1 rapoartă Irineu 
la geanealogia Mântuitorului, alâturându-1 la cu- 
viqtele Apostolului Paul: «Care este chipul lui 
Dumnezeu celui nevăzut, xpcoxotoxoa —  mai în- 
tâiu născut deeât orice zidire» (Colos. 1,15). 
In altă parte se citeşte (Dial. 88): «Fiul meu eşti 
tu, eu astăzi te-am născut» şi pe dealtă parte 

Genealogia după Luca este a Sfintei Fecioare despre genealogie dela Iisus până la Adam se

capitolaş, din care se vede şi concluzia la care 
am ajuns.

întregul caracter al genealogiei lucane se sta
bileşte în sine prin fraza următoare: Kat ait&c 

(f̂ v SI) 6 ’ItjooO? &px6{asvo£ d>ael âttov tpidxovta, 
<gv oC6c, âvoţwCsTO (•+• stvat-codex D) Ttoaf̂ p... 
Iar din întreaga frază aceasta cuvintele asupra 
cărora cade greutatea şi se stabileşte caracterul 
întregii genealogii sunt cuvintele io? ivcţi£Cexo,-ut 
(sicut, quod, qui) putabatur, (putaretur, existima- 
batur, videbatur, dicebatur+esse) sau ca în Syrus 
sinaiticus V! n"Q*l “QnDD-wie er genanntwurde3).

Din toate expresiunile pe care le au codicii 
citaţi, se vede exact că Sfântul Iosif «este nu-

citeşte aşa : «Pe tine Omului, aşa se numeşte 
el pe sine singur, ori în vederea Naşterii sale 
din Sfânta Fecioară, care se observă, cum am 
spus, din neamul lui David şi Iacob şi Isac şi Abraam 
sau pentrucă chiar Adam însuşi era Tatăl acestor 
număraţi (patriarhi) din care şi Maria şi derivă 
neamul»4). Citatul acesta arată lămuiit că aici Ius
tin face aluzie la genealogia cea după Luca, 
singura, din cele două, care se ridică prin A- 
dam la Dumnezeu (cum mai departe se arată 
în dialogul 43).

Ignatie Teoforul al Antiohiei, părinte biseri-

i) Dănău. o. c. 710-711, 
*) Heert o. c. pag. &
*) Hm , o, c. 81,

Heer. o. c. 8L 
După Heer. o. c. 93*94 

5) Heer. o. c.
*) Httr, o. c, pag, 101,
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cesc din secolul prim, bazându-se pe aceleaşi 
texte dela Luca, pe care s’a bazat şi Ireneu 
şi Iustin, zice: «Căci şi Dumnezeul nostru lisus 
Hristos fu conceput în sânul Măriei urmând o 
poruncă divină, deodată din sămânţa lui David 
şi dela Duhul Sfânt se naşte şi primeşte botezul 
ca prin aceasta să curăţească apa» (ad. Eph 
XVIII), iar în altă parte (id. XX) citim: «lisus 
Hristos ieşit din neamul lui David, după trup 
Fiul Omului şi Fiui lui Dumnezeu». Expresiu- 
nile «Fiul Omului» şi «Fiul lui Dumnezeu» sunt 
tot expresii care ne amintesc de spiritul în care 
este scrisă sfânta Evanghelie după Luca — pre
cum şi mai sus am arătat.

Vra să zică ne hotărâm a zice că Evangelia 
după Luca este a Sfintei Fecioare Maria, după 
următoarele momente :
a) întreaga privire asupra sfintei Evanghelii ;
b) Autori vechi ca Ignatie al Antiohiei, Iustin 

Martirul şi Filozoful, Irineu, ş. a. şi
c) Chiar dintre autorii mai noi ’).
Iar dacâ cuiva îi rămâne în minte faptul că 

şi Luca aminteşte pe Iosif, să binevoiască a-şi 
aminti cele spuse de Teofilact, că «spunând pe 
al lui Iosi şi pe al ei l-a spus».

*
* *

Aşa dar rămâne bine lămurit, pe cât omul 
poate cerceta, că genealogia după Luca, a că
reia caracter se stabileşte prin expresii ca «Fiul 
Omului» sau «Fiul celui prea înalt» sau «Fiul 
meu ccl iubit —  &ţo7cyjtoc? », este a Sfintei Fe
cioare Maria. Iar genealogia după sfântul evan- 
gelist Mateiu a căreia natură o stabileşte o, de
monstraţie ca atare, expusă în capitolele ante
rioare, şi expresii ca «Fiul lui David», Mesia, 
«Imanuel», este a bătrânului Iosif.
Ioachim şi Ana. Ei sunt «Dumnezeeştii Pă

rinţi* ai Sfintei Fecioare Maria. Biserica 1) îi po
meneşte la toate slujbele otpustului. Despre 
dânşii se cuvine a spune câteva cuvinte.
Ana, dela cuvântul hebraic ce înseamnă:

plăcută, graţioasă, s’a căsătorit cu sfântul Ioa
chim şi sunt onoraţi de Biserică, chiar din pri
mele secole. Sfântul Ioan Damascenul face mari 
elogii virtuţilor lor. Iustinian I zideşte în cinstea
Sfintei Ana, pe la 550, o Biserică la Constan
tinopol, iar în 705 Iustinian al II zideşte alta şi
poate că în ea s’a pus şi corpul ei (adus din
Palestina în 710a). Dacă numele Ana nu-1 găsim 
în genealogia lucană (în cea dela Mateiu nici 
nu-1 putem căuta), este motivul prea simplu că 
Luca nu aminteşte nici un nume de femeie în lista 
sa geanologică. Nici nu putem amesteca numele

1) Billot. Dictionnaire., pag. 259; Dictionnaire de s. Ecriturea.
I ,ausanne. 713.

*) Ghtrasim Tintuş,k Dicţionar aghiografic, cuvântul Ana, pag 50

Sf. Ana, mama Maicii Domnului cu «Ana profe- 
teasa», de oarece aceia era fiica lui Fanuil din 
seminţia lui Asir şi din relatările ce dă Luca 
despre ea (II, 36— 38) se vede bine că alta 
este «Ana profeteasa* şi alta Ana mama Maicii 
Domnului, despre care nu se aminteşte nici în- 
tr un loc din Sfânta Scriptură.
Ioachim este de căutat în genealogia Mântui

torului care se termină cu aceste nume: Melhi, 
(Levi, Mathat) Eli, (Iosif) şi lisus, adică: Melhi, 
Eli, lisus. Deci numele Ioachim trebuie căutat
în numele 'HXsi (l?n), căci numele: Levi şi Ma
that lipsesc în foarte mulţi codici.

Dacă acest nume s’ar fi scris ebraic vK, am
crede că este o prescurtare din D'p vX, din care 
printr’o transcriere greşită la unii părinţi gre
ceşti (se pare că la Ambrosiu) a ajuns ’lwaxtjx 
şi de aici s’a luat, printr’o întrebuinţare de mai 
multe ori seculară, şi de Biserică. Schimbarea
cuvântului E'plbtf în ’ltoaxvfji e posibilă. Pe re
gele Ioiakim, care a domnit în Iuda pe la 610-599,
îl numeşte autorul Cărţii Regilor D'p^N (2 Regi
23, 34î, Masora, zice: E’ppTP,Peşitto:D’p’Viar

. •»

LXX IcuT/iu.. Deci următoarea ecuaţie îşi face loc: 
E*P*"K = Dacă nu avem o altă ipoteză
suntem constrânşi şi nu pe nedrept să conchidem
că numele Eli— ’HXsc— vil este o prescurtare din
numele mai lung D’p vN, o prescurtare, sau poate 
un diminutiv. Iar din ’EXtaxstfx s’a ajuns la nu
mele Icoay.'.ţj. —  astfel precum îl pomeneşte Bi
serica îl slujbele sale.

Dacă am avea la îndemână un aparat critic 
al textului asupra acestei chestiuni, de sigur că 
am vedea preconizările noastre adevărate, ci câ 
nici într’un caz nu ne putem închipui că Bise
rica pomeneşte pe Ioachim ca tată al Sfintei 
Fecioare, fâră ca numele său să fie în genea
logia Mântuitorului. Şi dacă nu-i sub forma
Icoaxîjj. îl găsim sub cea de "OH — D'pî?K — 

5Itoa%'l{JL — şi presupunerea noastră se adevereşte 
ca necesară şi verosimilă

*
* *

„Fraţii1 Mântuitorului

în mai multe locuri din Sfânta Scriptură a 
N. T. să aminteşte de «fraţii» Mântuitorului. 
Aşa citim: «Oare nu este El fiul teslarului? Nu 
se numeşte oare «{j/qr/jp—  mater — mama» lui 
Maria şi «oi &5sX<pol—  fratres— fraţii» lui Iacob 
şi Iosef (Iose) şi Simion şi Iuda? Şi «a? aSsXcal 
sorores— surorile lui» nu sunt oare toate la noi :»
(Matei XIII, 55— 56; Marcu VI, 3).

Dacă s’ar lua acest text singular, ar trebui s4 
credem că Mântuitorul era Fiul acelei Marii c-rc 
avea ca fii pe Iacob, Iosif, Simon şi Iuda şi Înc4
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cel puţin două fete şi al lui Iosif. Evanghelistul 
Marcu zice că Mântuitorul era teslarul (VI, 3), 
pe când Mateiu circumscrie mai bine noţiunea 
şi zice că era «fiul teslarului» (XIII, 55). Totuşi 
şi unul şi celalt îi pun ca fraţi pe cei amintiţi 
mai sus.

Nouă ne rămâne să concordăm textul acesta 
cu altele şi să arătăm că 1., deşi Maria se numeşte 
muma lui Iosif,... şi tot aşa şi Maica Dom
nului, totuşi ele sunt două persoane diferite, 
al 2° că Maria muma lui Iacob era soţia lui 
Cleopa şi, cu această ocazie, să regulăm gradul 
de rubedenie ce era între Mîntuitorul şi «fraţii» 
săi şi 3° vom încheia cu punctul de vedere sub 
care se poate privi această chestiune.

I.
*

Numele MARIA In ebreeşte nu era rar
la Ebrei. în V. T. întâlnim acest nume numai
la Maria sora lui Moisi (Numerii XXVI, 59). în 
N. T., pe lângă sfânta Fecioară, mai poartă acest 
nume şi una din surorile lui Lazăr cel înviat a 
patra zi: «Şi... avea o soră numită Maria» des
pre care Mîntuitorul spune că şi-a ales partea 
cea bună, care nu se va lua dela dânsa» (Luca 
X, 39,42) şi care a uns picioarele Mlntuitorului 
cu o litră de mir de nard preţios în semn de
respect (Ioan XII, 3, 7).

îl mai purta o Mărie din Magdala, zisă Ma
ria Magdalena, din care Mîntuitorul a scos şapte 
draci (Luca VIII, 2). Ea, drept recunoştinţă, s’a 
făcut ucenica Lui şi I-a urmat, pentru care mo
tiv se aminteşte ea adeseaori în sfânta Evan
ghelie: aşa ea a privit când Iudeii duceau pe 
Domnul la răstignire (Matei XXVII, 56; Marcu 
XV, 40; Ioan XIX, 25), a observat locul unde 
L-au pus pe El (Marcu XV, 7), după aceia a 
venit cu aromate să-L ungă (Marcu XV, 1) şi 
în urmă s’a învrednicit şi ea de vederea Dom
nului după înviere (Marcu XVI, 9), etc.

Se mai numeşte cu acest nume şi o femeie 
credincioasă în casa căreia se adunau Apostolii 
şi credincioşii şi la care s’a adăpostit Apostolul 
Petru după ce a scăpat din închisoare (Fapte 
XII, 11— 17). Aceasta se pare "a fi muma Evan- 
gelistului Luca.

Pe o altă Mărie o salută Sf. Apostol Paul 
în epistola către Romani (XVI, 6) ca pe «una 
ce se osteneşte mult» pentru cauza creştină.

Mai trebue sâ deosebim încă o Mărie despre 
care Sf. Ev. Ioan (XIX, v. 25) spune că era 
sora Maicii Domnului, «Maria lui Cleopa». în
tregul text din care scoatem pe această Mărie 
sună aşa: «Şi steteau lângă Crucea lui Iisus:

«Muma Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa 
şi Maria Magdalena». în cazul că înţelegem aici 
trei persoane (1. Maica Domnului,. 2. Maria

lui Cleopa, 3. Maria Magdalena) atunci trebue 
să înţelegem că altul este înţelesul cuvântului 
rt tââkpq .

în nici-un caz el nu poate însemnă soră 
dreaptă adică din aceiaş mamă sau din aceiaş tată, 
pentrucă nicăiri în tot T. N. nu se aminteşte, măcar 
ca aluzie, că bătrânii Ioachim şi Ana au avut încă 
o fiică pe lângă Maica Domnului. Sub numele 
Tt vom înţelege mai de grabă că ea,
această Mărie a lui Cleopa, era în aceiaşi pozi
ţie de epitropisire caşi Maica Domnului. Numai 
acest înţeles poate fi adevărat pentru cuvântul 
rt ââê pf], precum vom vedea din cele ce ur
mează.

Cine-i Maria lui Cleopa, dar, dacă facem abs
tracţie de textul de la Ioan 19,25 sau dacă dăm 
cuvântului rt ădekffj de acolo înţelesul de mai 
sus ?

Sfântul Ev. Matei, amintind numele femeilor 
care priveau de departe mormântul Domnului, 
zice: «Intre care erâ Maria Magdalena şi Maria, 
muma lui Iacob şi a lui Iosif ţi mama fiilor 
lui Zevedei. Marcu, amintind aceiaşi scenă, zice 
că Maria de care ne ocupăm era «mama iui 
Iacob cel mic şi a lui Iose şi Salomi».— Salomi 
era, pe cât se poate vedea din contexte (Matei 
27— 56, Marcu 15— 40 şi 16— 1) soţia lui Ze
vedei şi mama apostolilor Iacob şi Ioan, fiii tu
netului.

Din textul citat, vedem că Maria, de care ne 
ocupăm, era muma lui Iacob cel mic şi a lui 
Iose, aceiaşi căreia Luca 14, 10 îi zice «Mapia 
ij ’laxwSoo— Maria (mama) lui Iacob». Noi am 
văzut că Matei (13, 55— 56) şi Marcu (6 , 3) dă 
acestui Iacob (cel mic) şi acestui Iosif (Iose) —  
încă doi fraţi: pe Simon şi Iuda şi cel puţin 
două surorjt iar cu mamă a acestora ni se dă 
«Maria lui Cleopa».

Vra să zică Cleopa şi Maria au ca fii pe Ia
cob cel mic, pe Iosif, Simon şi Iuda.

Iacob cel mic, zis şi «fratele Domnului cel 
după trup» — ceiace înseamnă că era oarecum 
rudă cu Maica Domnului, —  se pare că a pre
zidat sinodul apostolic (Fap. ap. 15, 13; 12,17). 
Paul îl numeşte pe el «stâlp» al bisericii din 
Ierusalim (Gal. 2, 9 Fapt ap. 2 1 , 18). > El scrie 
frumoasa epistolă care-i poartă numele şi moare 
ucis cu pietre sub arhiereul Ananias, către anul 
64. «Se zice că, după moartea lui şi luarea Ieru
salimului, acei din Apostoli, din Discipoli şi din 
rudele Mântuitorului ce erau încă în viaţă, se 
adunară ca să aleagă un succesor lui Iacob şi 
că cu toţii în unire alese pe Simeon, fiul lui 
Cleopa» 1).

Vra să zică un fiu al lui Cleopa.

*) Eusebiu Istoria Bisericească III Cap. 11. Ed. Gheorghian 
Bucureşti 1696 pag. 74—75.
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Cine poate fi acest Cieopa, nu ştim lămurit 
din nici-un loc al Sf. Scripturi, dar o tradiţie 
se vede păstrată. Verbal o avem la Hegesippus 
şi o citim la Eusebiu în Istoria Bisericească a sa
(III-a Cap. 1 1 , 20, 32, IV Cap. 22). Ea se re
zumă la aceste cuvinte: «Simeon, care urmă lui 
Iacob ca conducător în Ierusalim, era văr cu 
Mântuitorul, fiindcă Cleopa, tatăl său, şi Iosif 
putativul tată al Mântuitorului, erau fraţi». Şi 
această tradiţie se confirmă prin contextul evan
ghelic din care se vede că aşa numiţii «fraţi» 
ai Mântuitorului erau fiii acestei Marii a lui 
Cleopa.

Următorul tablou, făcut cu totul omeneşte, ne 
dă cheia pentru cele următoare:

Iacob

cunoaştem că la Evrei erâ obiceiul de a se 
numi neamurile prin apropiere. Aşa că «fraţii» 
nu erau de fapt decât veri şi lucrul ar stâ aşâ:

Iacob

Cleopa Maria
T

Iosif,... Maria

Iacob Iosif Simon Iuda

Iisus Hristos

fete

Cleopa

Maria

Iosif

Maria, Maica Domnului

Dacă ne este îngăduit vom zice chiar că 
Cleopa pare mai bătrân decât fratele său Iosif.

Faptul că sf. Evanghelist Ioan 19, 25 îi place 
sâ numească pe fiii Măriei lui Cleopa «fraţi» cu 
Iisus, aceasta se poate explica în două feluri:

Deci cazul este destul de lămurit.
Chestiunea aceasta are o parte dogmatică şi o 

parte de liberă cercetare:
I) P artea de liberă cercetare priveşte con- 

cordarea textelor evangelice privitoare la cele 
două Marii: Maria, Maica Domnului şi Maria 
lui Cleopa: mama lui: Iacob, Iose, Simon şi 
Iuda. Şi în acest punct biserica nu a făcut caz, 
căci deşi au fost păreri deosebite, totuşi ea nu 
a condamnat ca eretici pe acei ce au împărţit 
pe Maria lui Cleopa în două Marii: una Maria 
lui Cleopa şi alta mama lui Iacob şi Iosif1). . . 
Totuşi sunt contra părerii de a se spune că 
Maria lui Cieopa este «soeur de la vierge
Mărie»*), luând ad litteram înţelesul cuvântului

a) Cleopa va fi murit mai 'nainte de a avea % de la Ioan 19, 25, de oarece, cum am
spus, nicâeri nu ne spune lucrul acesta nici Sf. 
Scriptură, nici Sf. Tradiţie —  mulţămită căreia 
ştim, ceiace şi este adevărat: Maria este soţia 
lui Cleopa, fratele bătrânului Iosif.

De asemenea, biserica nu a condamnat nici 
părerea că aşa numiţii «fraţi» ai Domnului sunt 
născuţi din căsătoria de levirat a lui Iosif cu 
Maria, soţia fratelui său Cleopa 3), deşi această 
părere nu se întâlneşte în tradiţia mai veche, 
care spune precis că Cleopa, fratele lui Iosif, a 
avut din soţia sa Maria patru fiii şi mai multe 
fete, iar faptul că fiii lui Cleopa se dau ca »fraţi»

copii cu Maria, soţia sa, şi atunci aceasta po
trivit legii din Deuteronom... va fi cerut frate
lui bărbatului ei, adică bătrânului Iosif «logod
nicul Maicii Domnului, căsătoria de levirat şi 
din această căsătorie a lui Iosif cu nevasta de-

✓

cedatului său frate Cleopa, au eşit patru copii 
şi mai multe copile.

Următorul tablou explicativ îşi face loc:
Iacob

i

Cleopa Maria — Iosif

Iacob

I

Iosif Simon Iuda
l  /  •

Mai multe fete.

Şi dacă avem în vedere că bătrânul Iosif, când 
era la bătrâneţe adâncă, a crescut şi pe sfânta 
Fecioară din care s’a născut, fără sămânţă băr
bătească, Mântuitorul, atunci după socoteala 
omenească, vine frate cu fiii «Măriei lui Cleopa» 
—  frate vitreg. Adevărul se pare că stă astfel 
după însăşi mărturia precisă a lui Hegesip.
b) Cleopa, fratele lui Iosif, s’a căsătorit cu 

Maria şi din ea a avut patru fii şi mai multe 
fete: Cleopa a murit de timpuriu şi copiii săi 
au trecut sub îngrijirea fratelui său Iosif şi aşa 
copiii lui Cleopa vor fi trecut în faţa lumii drept 
fraţi şi surori ai Domnului. Şi aici stă adevă
rul, căci deşi sf. Evanghelie numeşte pe fiii Mă
riei lui Cleopa «fraţi ai Domnului», totuşi noi

!) Dictionnaire de Saintes Ecritures, Lausanne 1904 Pag. 738 î
*) Petit dictionnaire biblique par A. Billot, Geneve 1905 Pag. 

412.
#) Teofilacto. c. «Iaiă fraţi şi surori avea Domnul pe fiii lui lo- 

sif pe care i-a născut din muerea fratelui său Cleopa. Şi a făcut 
dintr’insa şaşe feciori: patru parte bărbătească şi doi parte feme
iască: pe Maria care, după lege, se numia fiica lui Cleopa, şi pe 
Salomi». Noi credem greşită şi neîntemeiată părerea lui Teofilact 
că Salomi este fiica lui Cleopa; las că pe Maria „fiica" lui Cleopa 
nici nu avem cu cine s‘o identificăm. Consecinţe părerii sale că 
copiii Măriei lui Cleopa sânt născuţi de Iosif, zice la Marcu XV: 
40: ,,Tară aceasta era Născătoarea de Dumnezeu, care fiindcă era 
logodită cu Iosif, mamă era şi fiilor lui Iosif», adică a celor năs
cuţi din Maria lui Cleopa. Noi credem din contra că aici unde 
se înşiră femeile ce veniseră la mormânt (Mat. XXVII, 55; Luca 
XXIV.10; Marc. XV,40) nici nu este vorba de sf. Fecioară.

Si iată cum este arătată acea Mărie:
Matei: Mapta tod 5Iaxco6oo xai ’lcoâ cp [i/y]Tip
M a rC U : » p n » « t O ’3 JXtTtpOD» ’ IcOOlQCpOD [XT jT tp
Luca:

şi nu se poate găsi nici-o logică de a se crede că pe Maria ci
tată aci ca pe mama lui Iacob (cel mic) şi a luî Iosif (Iose i si c 
identificăm cu sfânta Fecioară. Mai ales că, în ce priveşte : : r t - 
raţia, ocupă ea locul a ldoilea la toţi Evangheliştii. Nid c — 
nu poate pricepe motivul pentru care i-a dat preferinţă î .  :: zst
onoare Măriei Magdalinei şi nu, în cazul acesta, Miieii



ai Mântuitorului este că Cleopa murind de tim
puriu, fiii săi au trecut sub îngrijirea bătrânului 
Iosif. Bătrânul Iosit luând sub a sa îngrijire pă
rintească şi pe Fecioara Maria din care s’a năs
cut mai pre sus de fire Domnul, lumea va fi 
socotit atât pe Mântuitorul, cât şi pe fiii lui 
Cleopa, cu care trăia sub un acoperiş, ca «fraţi», 
fiii ai lui Iosif.

II) Partea dogmatică a chestiunii este că Maica 
Domnului nu a mai născut pe nimeni afară de 
Mântuitorul.

In adevăr, încă din vechi se ridicase eretici1) 
ca Apolinarie, Eunomius, presviterul Helvîdius 
şi întreaga sectă a Antidicomarianiţilor, care spu
neau că Maica Domnului după ce a născut pe 
Domnul Hristos ar mai fi născut şi alţi copii, 
pe aşa numiţii «fraţi» ai Domnului.

Sfiinţii Părinţi, însă, imediat au combătut nişte 
asemenea păreri chiar cu motive raţionale. Am-
brosie zice (de institutione virginarum 6) cum 
că nici nu*i posibil a cugeta că Iisus şi-ar fi ales 
o maică din acelea care, după ce l-a născut pre 
el în mod supranatural, nu i-ar fi fost posibil să 
păzească nevătămat sigiliul virginităţii. Sf. loan 
Hrisostom zice (Cuvântarea a 5-a asupra lui 
Mateiu n. 3), că Iosif, logodnicul Măriei, nici 
nu-i posibil a cugeta că el, bărbat drept, s’ar fi 
atins de ea, dacă a fost el martor al fecioriei 
Măriei şi după ce a cunoscut el naşterea cea 
supra naturală, a Mântuitorului lumii dintr’o 
fecioară nestricată, iar loan Damascenul zice 
(vEx6 ?̂tş. IV, 14 spre fine) «Cum se poate ca

*) Aceşti eretici au plecat dela nişte expresii pe care nu le-au 
întrepretat destul de bine. Aşa la Mat. 1,25 ei au Citit «Şi nu a 
cunoscut-o pe ea fco<; quousque— până ce a născut Fiu». Si
au dat astfel particulei gtoc înţelesul că dacă până atunci, până
la naştere, Sfânta Fecioară nu a cunoscut bărbat, apoi după a- 
ceia da. Greşit! Particula go)<; după uzul biblic înseamnă termen

veşnic, iar nu hotărît. Şi nici termenul mtqv TrpaytOTODOV — pri-
mogenitum — cel unul născut.» (Luca II, 7), nu l’au înţeles după 
cum trebuia. <Cel întâiu născut» este • Cel ce întâiu s’a născut 
chiar şi dac’ar fi unul născut. Căci acest cuvânt «întâiu născut* 
arată că s’a născut cineva întâiu, dar nu totdeauna împreună şi 
naşterea aîtora-adică nu numără; iar cuvântul «până»..., nu lea
pădă pe timpul cel de după acesta, căci zice Domnul: şi iată eu 
sânt cu voi până la sfârşitul veacului-nu ca şi cum după aceia 
se Ta despărţi o (’EoSooic aopi6t<;).

GENEALOGIA

C O N S U L T A R

Eşind în vara aceasta dela cea din urmă con
ferinţă a mea la cursurile de vară dela Mănăs
tirea Neamţului, o doamnă m’a întrebat cum 
trebuie să se zică în rugăciunea învierea lui 
Hristos'. «Numele tău numim» ori «cu numele 
tău ne numim»? că un preot din Iaşi i-a spus 
că nu trebuie zis numele tău numim, ci cu nu
mele tău ne mtmim.

MÂMTUIT0RULU1 Sâ3

aceia care a născut pe Dumnezeu şi a cunoscut 
minunea din însăşi lucrările ce au urmat — cum 
se poate ca ea să fi primit împreunare cu bărbat->

Mântuitorul, atunci când 1 s’a spus: de «fraţii» 
săi — adică de verii săi primari — a întins mâna 
arătând spre ucenicii săi şi a zis : «Iată mama 
mea şi iată fraţii mei» (Matei XII, 49). In a- 
devăr şi noi vom deveni Lui «fraţi» dacă vom 
face ceiace spune El, căci şi El şi noi —  deşi
în mod diferit —  suntem fiii lui Dumnezeu. Că
ruia fie slava în veci. Amin.

*
* *

In două cuvinte acum să aşezăm şi rezumăm 
chestiunea: Mântuitorul nu a avut fraţi— chestia 
dogmatică —  iar ceice se numesc * fraţi* ai săi 
sunt veri primari, nepoţi de frate ai bătrânului 
Iosif—chestiunea concordantă a textelor respective.

Şi dacă ochiul pe care nu l-a smintit necre
dinţa priveşte atent la cele expuse până aici. 
ajunge a-şi vedea o nedumerire, care a fost şi 
la celce scrie aici, lămurită. Şi mie mi se pă
reau ceva nepotriveli, care nu erau în stare 
să-mi zdrunciune credinţa, dar puteau fi o piatră 
umedă într’un zid. Eu în loc de a lăsa piatra 
umedă în zid, am adunat material bun, am cău
tat şi am întrebat ingineri pricepuţi şi consu
maţi în ale Scripturii şi apoi am scos cărămida 
umedă şi am reuşit.

Cu ocazia scoaterii cărămizii umede, au mai 
căzut şi altele care erau atinse de mucezeală, 
dar astăzi, nimeni nu va mai cunoaşte în zid, 
locul de unde am scos cărămida. Şi zidul este 
mai tare !

Şi astfel în ceiace priveşte genealogia Mân
tuitorului se vede oglindirea V. T. cu nume, 
cu profeţii, cu misticismul şi obiceiurile sale. 
De aceia sfârşim şi noi zicând cu fericitul 
Augustinus (Quaestiones in Pentateuchum iiber
II, 73): «In vetere Testamento Novum latet, in 
Novo Vetus paţet».

Econ. I. C. BELDIE.
Directorul Seminarului «Sf. Andrei» din ©sUrt

T E O L O G I C Ă

Dezlegarea trebuia să ne-o dea textul grecesc, 
de unde am tradus şi noi. Căutând acolo, am 
găsit că trebuie zis numele tău numim, aşa cum 
au tradus cei vechi, fiindcă aşa e în greceşte 
-o ovop.d aot) âvojx&Cojxsv. Dacă ar fi fost cu r.v.-
mele tău ne numim, ar fi trebuit să fie în gre
ceşte: âvojKm ooo âvoţiaCojjieOa. Dar nu e aşa.

Deci rămânem la cele vechi.
Arhim . SC R IB  AX.
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Acte din vremea furării sfântului Dumitru 
de către Bulgari

Mijlocirea Mitropolitului CONON la Mareşalul
Mackensen

No. 168, 4/17 Februarie 1918.

Excelenţa Voastră,
Avem marea durere sufletească, de a Vă aduce la 

cunoştinţă, că astănoapte 17/4 ale curentei, s’a jefuit 

Biserica Catedrală a Sfintei noastre A'litropolii, ridi- 

cându-se cu forţa Sicriul cu Moaştele Sfântului cu

vios Dumitru, dimpreună cu toate odoarele ce se aflau 

într’însul.

Faptul s'a întâmplat, că o trupâ de ostaşi bine 

înarmaţi, prezentându-se aproape îa orele 2 noaptea, 

şi operând până către orele 3 — 4, mai întâi au în

lăturat pe sergentul de serviciu din curte, ţinându 1 

la o parte şi, servindu-se de intrumente puternice, 

au forţat ambele uşi ale Bisericei Catedrale, apoi au 

spart geamurile dela intrare, au năvălit spre altar, au 

ridicat cu forţa preţ’osul Sicriu cu Sfintele Moaşte, 

cu tot ce se afla acolo; după care au plecat din Bi

serică cu toate cele jefuite, şi s'att transportat cu to

tul la automobilul pe care-1 aveau îndosit şi anume 

pregătit şi plasat jos în dosul Mitropoliei, pe o stradă 

laterală şi întunecoasă; şi astfel automobilul a dis

părut, încotro nu se ştie.

Prin această nemai pomenită şi nocturnă jefuire a 

Catedralei Sfintei noastre Mitropolii, s’a com!s cel 

mai odios fapt de către un număr de până la 20 sol

daţi (bănuiţi Bulgari) înarmaţi, cari, după un plan 

anume pregătit, prădând Biserica, au lovit atât în in

teresul Bisericii noastre Ortodoxe, cât şi în Cre

dinţa şi interesele Poporului Român, carele nu poate 

fi vinovat cu nimic.

Deci, Excelenţa Voastră, cu mare durere sufletească 

aducându-le acestea la Inalta-Vă cunoştinţă, şi în 

credinţa că Biserica şi Religiunea Ortodoxă sunt 

protejate prin toate Tratatele dela Haga, etc. şi cu

noscând înaltele sentimente ale Maiestăţii Sale împă

ratul Germaniei, Noi Vă rugăm stăruitor, ca să bine 

voiţi a ordona să se ia cele mai urgente măsuri, şi 

să se oprească pe drum călătoria Sfintelor Moaşte, 

oriunde vor fi, urmărindu-se toţi osiaşii vinovaţi, 

binevoind a dispune reînnapoierea Sicriului cu Sfin

tele Moaşte şi tot avutul lor, ca sâ stea nestrămu

tate în Catedrala Sfintei Mitropolii a Ţării, Sfântul 

Dumitru fiind însuşi Patronul Capitalei Bucureşti.

Al Excelenţei Voastre, cu tot dinadinsul rugător 

pentru interesele Bisericii noastre, dorindu-Vă de la 

Dumnezeu sănătatea şi pacea aşteptată de către toată 

lumea îndurerată.

(ss) KONON, Mitropolit Primat.

Scrisoarea generalului bavarez Zach 
către Prefectul judeţului Vlaşca.

Poşta militară German8, 293. 19. 2. 1918.

Comcndaniura judeţului Vlaşca XI.

GENERAL ZACH 

Comandantul judeţului.
s

Poşta militară Germană. 293. Personal.

Domnule Prefect Moldot'eanu,
Moaştele Sf. Dumitru într’un sicriu măreţ de argint, 

au fesi furate de Bulgari dintr’o biserică din Bucu

reşti, peniru a fi transportate cu un automobil în 

Bulg-ria. Ajurgând la Călugăreni, au schimbat aic' 

automobilul cu o mică căruţă cu cai, pentru a şterge

urmele lor.

Este meritul aghiotantului meu, d. Rhefeld, că a 

descoperit acest schimb. Din ordinul meu, Rhefeld 

a fost trimis îritr’un automobil cu soldaţi armaţi pe 

calea Bucureştilor, spre a oprii hoţii.

Itt dreptul satului Daia, ei a găsit căruţa căutată, 

însoţită de soldaţi bulgari foarte armaţi. Rhefeld a 

oprit transportul, care se da drept bagaj al unor 

ofiţeri bulgari, arătându-le revolverul. Bulgarii s’au 

supus situaţiunii. Rhefeld a adus sicriul la Giurgiu şi 

l-a depus la cartierul Generalului Zach, unde a fost 

păzit de Un ofiţer şi soldaţi armaţi până la 19 Fe

bruarie, în care zi sicriul a fost dus cu automobilul, 

însoţit de o puternică gardă de soldaţi Germani înar

maţi la Bucureşti.

După părerea mea, evenimentul merită să fie în

semnat mai târziu în Istoria religioasă a României.

Vă rog a lua notă de meritele d-lui Rhefeld.
r

Primiţi, Domnule, salutările mele sincere.

(ss) ZACH

General al Bavariei şi Comandant 
ai judeţului Vlaşca X!

4.

Scrisoarea a fosf scrisă în franţuzeşte. Pe copia trimeasă la 
Mitropolie, Prefectul Moldoveanu scrie cu data de 2 4 *Febri;2 He 
1918: „Atest exactitatea acestei copii cu originalul ftp-s !z 
Ministerul de interne*.



CRONICA BISERICEASCĂ______________________________________________i36

Adresa Ministerului de Interne către Sf. 
Mitropolie prin care comunică corespon

denţa Generalului Zach.

Ministerul de Interne 

DIRECŢIA SERVICIULUI ADMINISTRATIV

Xo. 3823, 2 Martie 1918.
^  *

înalt Prea Sfinte,
Avem ouoare a Vă înainta o copie de pe scrisoarea 

ce D-l General Zach, comandantul militar al distric

tului Vlaşca, a adresat D-lui Prefect al judeţului şi

prin care îi semnalează meritele deosebite ale adju

tantului D-sale D-l locotenent Rhefeldt în executa- 

rea ordinelor ce i-a dat pentru descoperirea relique- 

ior Sf. Dumitru, ce fuseseră ridicate într’o noapte din 

Biserica Mitropoliei de către Bulgari, rugându-vă să 

bine-voiţi a dispune să se păstreze ca document în 

arhiva acelei Mitropolii.

Totdeodată Vă încunoştiinţăm că, în numele popu- 

laţiunei greco-ortodoxe din România, am adus mulţu

miri, atât D-lui General Zach cât şi D-lui locotenent 

Rhefeldt, pentru această faptă de o deosebită impor

tantă.

p Ministru, (ss) L. C. NICULESCU.

Director, (ss) iV. Z. Goangă.
v

De acord cu trimiterea.
Admînislrsţiunea militară în România.
Statul Major administrativ ]. No. 3103.

Mulţămirea Mitropolitului CONON către 
Mareşalul Mackensen.

Excelenţa Voastră,
După nemărginita durere sufletească, care Ni s’a 

întâmplat în noaptea de 17 Februarie 1918, cu jefui

rea Catedralei Sfintei noastre Mitropolii, de către o 

trupă de ostaşi necunoscuţi, — de astădată Noi avem 

deosebita onoare de a aduce la cunoştinţa Excelenţei 

Voastre, că prin bunătatea lui Dumnezeu şi graţie 

energiei şi marelui spirit supraveghetor al Excelenţei 

Voastre, toată întristarea Noastră Ni s’a întors spre 

mângâiere.

în acea noapte de tristă memorie istorică, fiind 

nevoit de a Vă ruga spre urmărirea şi pedepsirea 

iincr ostaşi bănuiţi a fi originari de peste Dunăre, 

mulţămită energicelor şi înţeleptelor măsuri ale Ex

celenţei Voastre, în unire cu autorităţile de Stat ro

mâne din partea ţărei ocupate,—pe care autorităţi le 

prevenisem imediat,—jefuitorii de cele sfinte, bine 

urmăriţi, au fost prinşi la vreme.

Toată ziua de Duminică, populaţia Capitalei, foarte 

surprinsă de yestea rea ce se răspândise ca fulgerul, 

sute de mii au peregrinat la Sfânta Mitropolie cu‘ în

tristare generală.

Noi, deasemenea, sguduiţi din toate părţile de du

rere, unită cu- lacrimile poporului credincios, într’o 

tortură continuă am petrecut ziua de Dumincă, ziua

de Luni şi a treia zi Marţi, în care timp a fost ne

încetat mare pelerinaj la Catedrală, în curte şi pe iot 

dealul şi intrările la Sfânta Mitropolie, după cum s’s 

văzut de toată lumea. Dar tot în aceeaşi zi de Mar;: 

după amiază (la 19 Februarie curent), Onor. Prefec

tura Poliţiei Bucureşti divizia adminitrativă, Ne-a co

municat vestea îmbucurătoare cum că: -Sicriul cu 

Moaştele Sfântului Dimitrie, întoarse din drumul spre 

Giurgiu, sosesc astăzi ia orele 6 p.m. anume su': 

gardă militară, şi vor fi predate în aceeaşi zi autori

tăţilor Bisericeşti şi Civile româneşti din Capitală*. 

Pentru care, cerându-Nf-se delegaţiunea de onoare cu 

personalul bisericesc, ca să se afle în dreptul cimiti

rului Belu, drumul spre Giurgiu, la ora fixată; iar 

Noi delegând o comisiune specială dimpreună cu 

garda civică de onoare, Moaştele Sfântului Dimitrie 

cu racla sa, neatinse înlăuntru, au fost transportate 

la Mitropolie şi aşezate în Biserica Catedrală, anume 

la locul de unde zilele trecute, cu necinste au fost 

furate.

Cu această ocaziune, Noi comunicăm Excelenţei 

Voastre, că jefuirea Catedralei noastre s’a încercat 

îndată după câteva zile dela săvârşirea pomenirei de 

500 ani a Marelui Voevod Român „Mircea cel Bă

trân", vechiul şi îndelung timp stăpânitorul Dobrogei 

Româneşti, dimpreună cu întinsele ţărmuri ale Măre' 

Negre, de pe când încă nu se ştia nimic despre exis

tenţa unei Bulgarii, care cu mult mai târziu era un 

mic paşalâc turcesc, şi pentru eliberarea acesteia, în

şişi Românii şi-au vărsat preţiosul sânge în răsboiul 

dela 1877, de unde s’a născut Bulgaria actuală. Iar 

astăzi, după cum se vede din publicaţiuni cunoscute, 

această tânără Bulgarie, manifestă veleităţi nedrepte 

de a ni se lua acest pământ strămoşesc.

Noi, privind dureros fapta ostaşilor dovediţi acum 

a fi de peste Dunăre, observăm că Dumnezeu, orbindu- 

le ochii şi mintea, spre a nu vedea lucrurile adevă

rate şi drumurile rătăcirei lor, nu le-a ajutat, ca să- 

şi săvârşească complect sacrilegiul încercat, ci s’au 

încurcat, putând fi prinşi la Giurgiu şi reînnapoiaţi, 

după cum primim raporturile necesare.

Fapta lor urâcioasă s’a terminat prin divulgarea şi 

compromiterea tendinţelor lor nedrepte şi necinstite ; 

deoarece astfel au fost expuşi la vederea şi critica 

lumii întregi, pentru însojirea ne mai pomenită în care 

au căzut câţiva ostaşi ai lor, cu jefuirea Catedralei 

Mitropoliei Ţărei Româneşti, uitând că la şcoalele a- 

cesteia toate generaţiunile bulgăreşti dela 1860 în

coace s’au adăpat, căpătându-şi cultura necesară ş: 

pregătindu-se pentru conducerea everituală a Ţări 

lor; iar acuma, în loc de recunoştinţa datorită, ostaşi: 

lor au încercat de a răşplăti cu rău vechilor şi priete

noşilor lor binefăcători.

Dreptatea Dumnezeiască privighează, şi atât po

poarele, cât şi indivizii culpabili ajung să ctleagă 

ceeace au semănat.
I

Dobrogea este şi trebue veşnic să rămână absolut 

românească, după toate documentele şi datele îsto-
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rice vechi şi nouă bine constatate; iar megieşii de 

peste Dunăre, Noi credem că având şi pe viitor ca 

şi In timpul trecut, nevoie de bună vecinătatea noa

stră,— trebuie să se mulţămească cu cele două ieşiri 

la Mare, pe când România nu poate avea decât ţăr

murile actuale, cu o singură eşire la Mare, prin stră

vechiul pământ românesc,. începând de pe timpurile, 

când nu putea visa nimenea despre ceva bulgăresc.

Aceste drepte aprecieri, Noi suntem siliţi de a le 

face acuma către Excelenta Voastră, când s’a dove

dit că ostaşi înarmat1. în puterea nopţii, au încercat 

prin fapte ca cele de mai sus arătate* să jefuiască 

bisericile noastre; care jefuiri s’au repetat nu numai 

la Catedrala noastră, dar şi pe la alte biserici, 

după cum Ni s’a raportat,— dealungul Dunărei pe te

ritoriul românesc.

Dumnezeu, în fine, binecuvântând tot concursul bi

nevoitor al Excelenjei Voastre, urmat şi de Autorită

ţile de Stat Româneşti,—mângâind poporul plângă

tor,—a făcut lucruri minunate, pe de o parte desco

perind şi compromiţând pe autorii ne mai pomenitului 

furt de cele sfinte, iar pe de altă parte, înăltând 

prestigiul dreptelor noastre dorinţe, prin darea pe 

faţă a jefuirii, de toată lumea dezaprobată, şi prin 

readucerea Sfintelor Moaşte şi aşezarea la locul lor, 

unde stau de sute de ani.

Primiţi, Vă rugăm, Excelentă, deosebitele Noastre 

omagii de multămire şi recunoştinţă, pentru marele 

bine ce a{i făcut Bisericii noastre şi întregei popu- 

latiuni care Vă binecuvintează.

Nr. 186/21 Febr. 1918 Milropolil Primai, KONON.

Trecerea Protopopului Dr. Ştefan Pop 
la Ortodoxie

Noi am pomenit despre trecerea Părintelui Protopop 

Dr, Ştefan Pop din Biserica Românească unită la Bi

serica Ortodoxă şi chiar în Nr. trecut am avut o mică 

polemică despre acest punct cu foaia unită din Blaj 

Unirea. N ’am dat însă amănuntele privitoare la această 

chestiune, care se găsesc în foile bisericeşti ortodoxe 

de peste munţi, şi socotim de bine să le facem cu

noscute şi cititorilor noştri din Romania veche.

Cine este Dr. Ştefan Pop?

Este „unul dintre preoţii de seamă ai bisericii unite" 

{Biserica şi Şcoala Arad, 4/17 Iunie 1923), paroh ro

mân unit în localitatea Izvin  din eparhia unită a Lu

gojului, protopop onorific şi asesor al Consistoriului 

unit de pe lângă eparhia unită numită. Aceasta însă 

numai până î% ziua de Sf. Constantin şi Elena din a- 

cest an, când Sf. Sa a trecut la Biserica Ortodoxă, slu

jind cea dintâi liturghie ortodoxă, împreună cu re

dactorul nostru Părintele Protopop Dr, Gh. Ciuhandu, 

asesor în Consistoriul din Arad şi care fusese însăr

cinat anume să prezideze acest act.

Păr. Dr. St. Pop a învăţat teologia în facultatea de 

teologie catolică din Budapesta, de unde a luat di-

cetare şi toţi care au scris cu prilejul trecerii sale la 

ortodoxie, povestesc despre râvna sa studioasă şi cum 

s’au cunoscut unii cu alţii prin biblioteci şi că a avut 

legătari intelectuale cu bărbaţi de ai noştri din Biserica 

Ortodoxă încă şi mai nainte de trecerea sa la ortodoxie.

Studiile sale l-au dus la încredinţarea că Biserica 

Ortodoxă este adevărata Biserică a lui Iisus Hristos, 

până când a ajuns să dea curs încredinţării sale, ce

rând Prea Sfinţiei Sale Episcopului ortodox român 

Io an  din Arad să fie primit în sânul Bisericii Ortodoxe.

Iată propriile sale cuvinte în cererea înaintată epis

copului nostru:

P. S f  Sale

Dom nului îo a n  I. P app  episcop ort. rom ân .

A rad

Subsemnatul de ani îndelungaţi mă ocup de studii teo

logice şi mai ales de studii privitoare la istoria bisericii 

ortodoxe române. Aceste studii mi-au dat convingerea şi 

m’an întărit în hotărârea să vă fac următoarea solemnă şi 

irevocabilă mărturisire:

Cred en toată pnterea sufletului mea în învăţătura bi

sericii ortodoxa răsăritene. Prin această credinţă neolătită 

mă m?.rtrr;:-esc a fi deslegat de orice legături cu biserica

lin care am făcut parte până în momentul de-clici

trecere

gr. c^

faţă In temcial ac stei profesiuni de credinţă mă mărtu

risesc a fi membin al clerului din eparhia ortodoxă română 

a Aradului, ne mai cunoscând asapra sufletului meu înda-

formală după legi de stat. Prin urmare 

cer P. Sf. Voastre ca din plenitudinea puterii spirituale- 

canoniee să mă declaraţi de primit în clerul eparhial al 

P. S- Voastre.

Ţin să mărturisesc cu aceiaşi solemnitate, că în măsura 

în care sunt convins despre puritatea adevărurilor de cre

dinţă ale bisericii ortodoxe, am şi oonvingerea, că Biserica 

ortodoxă română a fost, este şi va fi singura mântuitoare 

nu numai sufletească ci şi naţională pentru poporul românesc.

Arad, Î629 Mai 1923.
înaintea noastră:

Dr. Teodor Botiş, 
E m ili an Căpitan.

Dr. ŞTEFAN POP,
protopop onorar şi parob fost 

gr. cat.; iar de acum nainte ortodox 

0 român în Izvin.

La acestea, P. S. Episcop al Aradului i-a răspuns *

Nr. 68. Preş. 1923.

M. On. Domn

Dr. Ştefan Pop} protopop onorar, paroh

Izvin

ploma de doctor în dreptul canonic. A studiat fără în-

Mărturisirea credinţei ortodoxe ce Ni*ai făcut-o Sfinţia Ta 

în scris, am luat-o la cunoştinţă în temeiul puterii Noas

tre spirituale canonice, ca episcop eparhial.

Cu aceiaşi putere Te primim în clerul eparhial al die

cezei Noastre, cu atât mai bucuroşi, cu cât Ni sunt cunos

cute străduinţele de mulţi ani ale Sf. Tale, când ai scris 

lucruri de interes pentru istoria bisericii ortodoxe române, 

şi mai cu seamă cu privire la trecutul diecezei Noastre.

In privinţa aplicării Sf. Tale se vor lua măsuri din 

Consistor.
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însoţim primirea Sf. Tale îu oierul nostru, de binecu

vântarea Noastră arhierească.
9

Arad, 16/39 Mai 1923.

IOAN I. PAPP ra. p.

Episoop

Iată acum ce a scris Păr. St. Pop şi fostului său

cap bisericesc, episcopul unit al Lugojului:

llustrităţii Sale Domnului 
Dr. A lexandru N icolescu episcop gr. cat. român.

Lugoj

Primind în zina de 28 Maiu ordinul ou Nr. 1150 şi 

spre a nu vă da un răspuns, care nu ar fi în concordanţă 

cu credinţele mele, m’am prezentat în ziua de 29 Mai a. 

e. la Preasfinţitul Episcop ortodox al Aradului, căruia i-am 

făcut mărturisirea de credinţă ort. orientala, cerându-i să 

mă primească în clerul eparhiei, ceeace s’a şi făcut.

Cu aceste împărtăşiri aş putea considera chestiunea ra

porturilor mele de rezolvită, daca nu aş mai avea de spus 

şi un alt cuvânt dictat din adâncul sufletului meu.

Am eşit din sânul bisericii gr. cat. r.u din vreun resen

timent personal, şi mai puţin pentru vreo supărare cu 

PreasfinţiWoastră, care mi*aţi dovedit o atitudine cu ade

vărat creştinească chiar şi atunci când mă întrebaseţi des

pre anumite svonuri cu privire la felul modestei mele acti

vităţi literare, care nu- ar fi fost întru toate conformă cu 

concepţia zisă catolică. Această prea creştinească atitudine 

a llustrităţii Voastre am săpat-o adânc în sufletul meu şi 

ea mă va obliga pururea să Vă păstrez un sincer senti

ment de gratitudine.
*

Dar spre a nu Va supăra, poate, prin lungimea vorbii 

mele, ţin să Yi-o declar solemn: Motivele trec^ii mele le- 

am scos din studiile mele îndelungate, cari mi-au dat con

vingerea despre puritatea credinţei ortodoxe orientale şi 

cari m’au întărit şi în cealaltă convingere a sufletului 

meu românesc, că Biserica ortodoxă orientală este mama 

bună a neamului românesc; astfel viitorul acestui neam, 

constituit în stat naţional îl văd asigurat pentru veacuri 

numai în cadrele Bisericii sale naţionale, neatârnătoare de 

niciun fel de legături şi interese străine din afară.

Am dorit şi doresc deci că, după sbuciumul celor din 

urmă ani de frământare sufletească, zilele bătrâneţelor ce 

mi se vor hărăzi dela bunul Dumnezeu la vârsta mea de 

peste 57 de ani, să le petrec cu cuget creştinesc şi româ

nesc împăcat, nefiind muncit de nici un gând lumesc şi 

continuând a rămânea şi pe mai departe acelaş umil preot 

de sate, în buna tovărăşie a cărţilor şi studiilor mele.

Primiţi, Ilustrisime Domnule Episcop, asigurarea respeo* 

tul ui personal, pe care ca preot îl voi păstra pururea şi

faţă de persoana arhierească a llustrităţii Voastre.
Izvin, la 2 Iunie 1923.

Pleat serv:
Dr. Ştefan Pop

Aceste documente sunt foarte însemnate, pentrucă ele ne 

fac dovada liniştei sufleteşti a Părintelui Dr. Şt. Pop. Pasul 

său a fost poruncit de convingerile sale şi nu de vreo ne

mulţumire personală pe care ar fi avut-o în Biserica unită,

cum se întâmplă uneori în asemenea cazuri, ţi e foarte 

frumos că Păr, Pop pleacă ou rămas bnn şi ou ouvinU de 

respect oătre fostul său episcop.

Dar tocmai aceasta dă mai multă tărie fi întemniţau 

pasului său, că l a făcut cu socoteală, fără mânie şi eu 

duh liniştit. Revista Biserica şi Şcoala din Arad scrie 

despre Sf. Sa: „Părintele Protopop Dr. Ştefan Pop, un 

fecund scrutător al adevărurilor istorice şi dogmatice, aseul- 

tând glasul conştiinţei, împreună cu poporul său, a mers 

pe drumul binecuvântat de Dumnezeu, care duce la SL 

altar al bisericei noastre străbune. Să fii binecuvântat lumi- 

nosule sol, al unor vremuri fericite, când poporul românesc 

va avea o singură credinţă, sfânta şi curata credinţă or

todoxă a strămoşilor noştri, care nu e făcută, ci este năs

cută deodată cu sufletul neamului românesc1*.*
Noi felicităm pe Păr. Dr. Ştefan Pop că a avut ourajal 

convingerilor sale şi-i urăm oa pasul său să fie începută! 

oel bun şi sănătos care să şteargă dihonia din sânul nea

mului românesc.

100 de ani dela moartea lui
Gheorghe Lazăr

Ziua de poporul

r o m â n e s c  una din acelea care scutură cu simţiri 

înalte întreaga fiinţă a unui neam. A fost ziua în care 

s’a sărbătorit cu pietate împlinirea a 100 de ani dela 

moartea vrednicului învăţător al poporului românesc 

în Bucureşti Gheorghe Lazăr.
Când pentru mulţi din Românii care n ’au putut umbla 

prin şcoli cuvintele de Gheorghe Lazăr nu sunt decât 

un nume, prin sărbătorirea aceasta s’a adus la cunoş

tinţa până şi a celui mai însemnat cititor român cine 

a fost Gheorghe Lazăr şi i s’a spus cu câte greutăţi 

au fost împreunate cele dintâi începuturi, acum 100 

de ani, de a învăţa carte românească Numele neuita

tului învăţător al României a fost strigat pe toate ari

pile vânturilor, pentrucă şi cel din urmă Român să pre- 

ţuiască vremurile de slobozenie de acum şi învăţarea 

de carte, izvodită odată cu aşa mici mijloace şi cu 

atâtea greutăţi.

Dacă Gheorghe Lazăr a fost necăjit şi neajutat în 

vremea sa şi nu a putut face tot ce ar fi putut, câr

muirea românească de azi a ţinut ca, măcar după moarte, 

să tacă dreptate bărbatului care, la vremea sa, n ’a fost 

băgat în seamă după cum se cuvenea.... veşnica poveste 

tristă a omenirii, că nu-şi cunoaşte oamenii cât trăiesc 

şi-şi aduce aminte de ei abia după ce au murit!,..

Cârmuirea românească, în frunte cu Moştenitorul 

domniei româneşti şi cu trei miniştri, a ţinut să cins

tească după cuviinţă amintirea vrednicului bărbat, care, 

acum mai bine de 100 ani, a adus învăţătura cea de 

trebuinţă în această capitală, care pe atunci era numai
%

a Munteniei, şi era să fie apoi a amânduror Princi

patelor şi a României întregi din ziua de azi.

In ziua de 30 Septembre a. c. s’a făcut în Avrig peste 

munţi marea pomenire a Iui Gheorghe Lazăr, acolo 

unde, dela 1823, se odihneşte trupul lui harnic şi obosit.
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Slujba a fost săvârşită cu toată strălucirea de însuşi. însufleţit şi cucerit sufletele, croind căi nouă, ceeace era

înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae dela Sibiiu, în- prea firesc să i succeadă, dat fiind că propâvăduirile lui erau

soţit de Prea Sfinţiţii Episcopi Roman dela Oradea- cuvintele redeşteptării noastre naţionale faţă de străinii ne-

Mare şi Nicolae dela C luj. S’au rostit cuvântări miş- suferiţi, cari ne-au fost năpăstuit poporul şi aşezăinintele

cătoare, în amintirea nepreţuitului bărbat, pe care nu- lui, întunecând sufletul Românului în propria sa ţară.

mai blăstămul acestei omeniri, de a nu-şi preţui oamenii Deşi a învăţat în şcoalele străine din Ardealul, care pe

ei, a făcut-o să nu-1 preţuiască tocmai atunci când atunci era mare principat supus împăratului Austriei ( 8  ani

trebuia mai mult preţuit şi sprijinit. Cuvântările au în Claj) şi teologia îu Viena (1806— 1811), totuşi sufle
m  w  —  —

fost mişcătoare şi, soeo-indu-le pe toate, vedem faptul tul lui era plin de simpatie pentru ţările latine, pentru cui-

însemnat că mari şi însemnate aşezăminte de învăţă- tura latina. fi'nd convins că numai duhul ei poate primeni

tură au ţinut să cinstească prin cuvinte pioase amin

tirea lui Gheorghe Lazăr tocmai la locul odihnei sale.

şi înviora întreaga viaţa noastră sufletească. El era entu- 

siasmat de marele Napoleon, duşmanul Austriei.

Tocmai acestc sentimente i-au devenit fatale, căci la 9 IunieA vorbit mai întâi I. P. S. Mitropolitul Nicolae, după 

aceia A. S. R. Principele Carol. Vlăstarul regesc al 1815 ţinâniu seceva întrunire în grădina-restaurant „Florau,

C8re era proprietatea eparhiei noastre din Sibiu, Georgeţării noastre a spus despre Gheorghe Lazăr: „Cu stu

diile ce le-a făcut, putea să devie om bogat, să ducă Lazăr, preamări într'un discurs pa Napoleon şi geniul laii-

o viaţă tihnită, cu toate că nu se înţelesese cu mai uitaţii şi bău îa sănătatea lui Napoleon, care se întorcea

marii săi. Dar el a fost din sămânţa luptătorilor fără 

odihnă şi al adâncilor iubitori de neam".

După aceia a vorbit Canonicul Dr. M arcu dela Blaj 

în numele Bisericii unite, deşi organele Bisericii unite,

în triumf din insula Elba spre Paris. Cum Lazăr era dascăl 

a cursul preoţesc do 6  lăut — înfiinţat in 1812 în Sibiu

care Cancelaria „aulicău l-a 

destituit la 15 Septembrie 1815 şi a ajuns sub privighere

pe altă cale, au căutat să spuie că meritul lui Gheorghe . po!:ţi--neas?ă Un suflet „revoluţionar4 1 ca al lui Lazăr, n’a

Lazăr este al şcoalelor catolice unde acesta a învăţat1). 

Apoi a vorbit d. Ministru Dr. C. Angelescu, în numele 

guvernului; Ministrul Moşoiu, în numele Transilvaniei; 

Ministrul Cozma, în numele Banatului; d. Gh. Bogdan- 

D uicâ , în numele Academiei Române; d. Traian La- 

lescu, în numele universităţii din Bucureşti; D. Vasile 

Goldiş, în numele aşezământului de învăţătură Astra 

de peste munţi; d. V. Bogrea, în numele universităţii 

din Cluj, de Ştefan Ioan , în numele Ateneului Român 

din Bucureşti, d. Radu Budişteanu, în numele studen- 

ţimii româneşti.

Dar n ’ar fi fost tot ce trebuia făcut, dacă serbarea 

s’ar fi făcut numai la Avrig. Trebuia ca toate ţinutu

rile româneşti să răsune de pomenirea numelui lui 

Gheorghe Lazăr. De aceia serbarea s’a făcut în toată 

ţara, făcându-se slujbe de pioasă amintire şi rostindu-

se cuvântări însufleţite cu acest prilej. In celece urmeaza 

dăm cuvântarea rostită în Mitropolia din Bucureşti de 

Înalt PreaSf. Sa Mitropolitul Primat al României D. D. 

Dr. M iron ,

Dom nilor M iniştri,

Iub iţi credincioşi,

Iub iţi elevi,

Viaţa şi activitatea lui George Lazăr, marelui dascăl al 

românismului, încă n’a fost studiată în amănunte, pe baza 

de documente contemporane, pe care abia acum ie adună şi 

pregătesc spre editare câţiva harnici scriitori. Numai după 

cunoaşterea lor ne vom putea forma icoana definitivă a per

sonalităţii sale.

Un fapt este însă de peacum neîndoelnic: Lazăr a fost mai 

mult; o fire de proroc, inspirat şi convins, oare n’a prea 

scris, dar al cărui cuvânt, îndrăzneţ şi hotărît, a răscolit»

*) E vorba de chestiunea Ioan Georgescu-Dr. Suciu, de care 
vom vorbi şi noi ca de altă ispravă urâtă a uniţilor,

putat 3 3 porta aceasta, mai ales că pentru firea lui neas* 

tâmpărata int^se de mult în relaţii aspre cu episcopul său 

Vasile Mogî —  desigur strâmtorat şi el de autorităţile Sta

tului. cari nu ^ateau ticnita îndrumări de feiul celor date
*

de Lazăr.

Astfel fugi îu ^ţara*, unde mai întâi dete lecţii în limba 

româneaacă îa familia Bărcănescu.

Ia viaţa de atunci, cu totul grecizată, pasul lui Lazăr 

era o revelaţie. Dulceaţa graiului naţional, isgonit la ţară, 

şi căldura lui, aprinsese în sufletul boierilor cu simţ na

ţional, — deşi latent, —  de cari totdeauna am avut, puternice 

nădejdi de lepădare a h&inelor greceşti.

Glasul lui a ştiut să câştige aderenţi şi să producă un 

curent, care să determine pe Vodă, — pe atunci grecul Ioan 

Caragea —  şi pe mitropolitul grec Nectarie, care era pre

şedintele Eforiei şcolare, a admite deschiderea la 1818 a 

unei şcoale superioare naţionale, în care studiile să fie 

predate în limba română.

In această „Academie* naţională, şi-a ajuns activitatea 

lui Lazăr culmea, devenind un fel de descălecător Cultural.

In întunecimea produsă de stăpânirea fanariotă, de şcoalele 

greceşti, de o pătura suprapusă de intelectuali greci sau gre- 

cizaţi, cu obiceiuri levantine, George Lazăr şi şcoala sa a 

aprins farul ) aminei naţionale, a cărei farmec, repede 

l-a simţit mulţime de tineri Români, ucenici ai lui Lazăr. 

Streinii, Grecii se alarmează, Ieromonahul Macarie, cântă

reţul, care povesteşte greutăţile începutului şcoalei naţio

nale în Bucureşti, spune: „oă Grecii care deţineau puterea, 

au dus pe profesori pe la divanuri, i-au hulit în lume, au 

lipit pe zMurile şcoalei versuri batjocoritoare../ dar văpaia 

conştiinţei naţionale, odată aprinsă, s’a lăţit cu elementare 

forţe.

Puterea cuvântului lui G. Lăzăr şi a sentimentelor &aie 

româneşti sa învederează din entusiasmul, ou care Eiiade 

Rădulescu şi alţi ucenici ai lui îi păstrează şi cinstesc 

amintirea şi-i propăvăduiesc ideile.
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Este caracteristic pentru modal de gândire al lui George 

Lazăr, discursul pregătit de el, dar rostit de altui, în această 

mitropolie la înscăunarea mitropolitului român al Tării Ro-

mâneşti Dionisie Lupui în anul 1819. Iată miezul lui: 

Arătând gloria strămoşilor Romani şi nemernicia strănepo

ţilor Români continuă: .. „Când s’ar ridica duhul din ţă

râna acelora şi ar privi peste strănepoţii marelui Cezar, 

slăvitului 'Aureliu şi al înnaltului Traian, oare în ziua de 

astăzi mai cunoaşte i-ar ? Negreşit, i-ar eăta în palaturile 

cele mai împărăteşti şi i-ar afla în vizuinile şi bordeile 

acele mai proaste şi îneenuşate; i ar căuta în scaunele pu

terii şi i-ar afla amărâţi sub jugul prostimei, I-ar căuta 

proslăviţi şi luminaţi şi cum i-ar afla? Rupţi, goli şi ase

mănaţi dobitoacelor, de tot căzuţi în prăpastiea bine gă

tită spre slujba vrăjmaşilor străini, a răp ito rilo r casei 

părinteşti.

Ajungă lacrimile patriei; vremea ieste acuma să se ridice 

din ţărână seminţiile căzute şi sa afle dreaptă isbavire.

Aducerea aminte de mărirea strămoşească cere mântuire

căzuţilor săi strănepoţiM.

Spre a încuraja pe noul mitropolit, totdeodeită preşedinte 

al Eforiei şcolare şi pe colaboratorii lui, încă strâmtoraţi de 

protipendada grecească, astfel îl ambiţionează: „înălţarea 

Prea Sfinţiei Tale nu este decât una pronie dumnezeească, 

care —  fftcândui-se mai pe urma milă şi de acest neam că* 

zut,—  a rupt aice blestemul lui şi prin ridicarea dreptei. 

Prea Sfinţiei Tale, va să pună acum stavilă întunecimii...

Calcă, Prea Sfinţite Părinte, pe potecai care cu braţ voini

cesc şi cu duh românesc — spre m ai mare m irare a 

neam ului — o a i deschis, întinde f ă r ă  sfială şi pasul 

spre descoperirea brazdei strămoşeşti. A ici fr ic a  nu 

m ai are loc, sfiala zace m oartă la  păm ânt. Pronia  

lucrează şi noi toţi cu bucurie îţi urm ăm w... Noi, fiii

duhovniceşti, îţi binecuvântăm toiagul păstoriei, ca să ne 

fii nouă spre vecinică mângâiere, că nu-ţi vor fi cu noi os-

tenelile în zadarw...

Din sufletul ucenicilor lui Lazăr, trimişi de eforie în 

Apusul latiu, la Pisa şi Paris, —  se desprinde acelaş duh 

îndrăzneţ de repeşteptare pe toată linia a poporului Român.

Aşa, călugărul Eufrosin Poteca scrie astfel boierilor în 

o scrisoare adresată mitropolitului: „Voiţi voi cu adevărat 

să scoateţi pe norodul Yalahiei dintru întunerecul neştiinţei? 

Cinstiţi preoţia.,, şi încă să aşezaţi şi o leafă cuviincioasă 

la toţi preoţii cei ce vor putea să înveţe copii în toate 

satele, ca să înveţe şi cei cu totul neînvăţaţi, spre a se 

face vrednici de această leafă, căci —  până când preoţii vor 

rămânea în starea, în care se află, norodul nu este cu pu

tinţă să se lumineze? Preoţii sunt sarea şi lumina noro

dului; apoi când ei vor fi nesăraţi şi întunecaţi, norodul 

cum va fi? Voiţi voi să vă faceţi cu adevărat oameni mari 

şi fericiţi ? Isgoniţi nedreptatea din Valahia. Adunaţi-vă cu 

toţii în Sfânta Mitropolie, faceţi întâi o rugăciune către 

Dumnezeu, ca să primiţi iertare de păcatele trecute şi apoi 

faceţi o lege politicească, care să hotărască dăjdiile de arau 

înainte asupra veniturilor fieştecăruia f ă r ă  deosebire dela 

divâniţi până la plugari şi hrănitorii de dobitoace. Şi aşa, 

fără a sărăci cineva de tot, se va aduna lesne cu ce plăti 

toate cheltuielile statului. Iară în cea mai de pe urmă,

voiţi voi să fiţi creştini cu adevărat? Sloboziţi robii creş

tini ce ţineţi, căci — fiind voi creştini — nu vi se *4 

ţineţi robi creştini, căci între noi creştinii nu este rob 

slobod, ci toţi suntem una întră Hristos Isus, Domnul nos

tru"... (Paris, 15 Septemvrie 1824).

O altă scrisoare către aceiaşi, cu sfaturi şi idei asemă

nătoare, o încheie astfel: „Atuncea veţi arata la toată
*

oât pot Romlnii, strănepoţii Romanilor, luminaţi cu adevăr _! 

şi lucrând dreptatea1* (1825).

Şi din scurtele mele expuneri se vede, cum şcoala I i i  

George Lazăr n’a deschis numai isvorul, din care s’a d-3- 

voltat puternicul fluviu al culturii noastre naţionale pe fon

dul culturii şi originii noastre latine, glorificate de croni

carul Miron Costin, ci îndemnurile lui şi ale ucenicilor săi 

ating momente sociale şi politice, chemate a reforma în 

treagă viaţa ţă r ii în direcţie naţională . Şcoala lui a 

produs roade strălucite, în eât merită atributul de Apostol 

a l redeşteptării noastre naţionale.

Munca şcoalei iui Lazăr, pe cât de îndrăzneaţă, pe atât 

de firească, a pregătit de sigur terenul pentru mişcarea 

lui Tudor Viadimirescu şi a curăţit şi alimentat atmosfera, 

care ne-a scăpat de domnitorul grec, de mitropolitul gr»e; 

de limba grecească şi de toate străinismele, cari ne înfici&3e* 

sufletul românesc.

Scapă ne, Doamne, şi de apucăturile levantine şi de co

rupţia şi obiceiurile balcanice ce îşi mai ridică pe ici co'ea 

capul.

Sărbătorind amintirea lui George Lazăr, noi dăm astăzi 

ţării trei învăţăminte preţioase:

1. Fiind George Lazăr fiu de ţăran, a învăţat şccli 

nalte cu ajutorul bisericii, având bursă din fondul eparhiei 

Sibiului, a ajuns profesor de seminar preoţesc, arhidiacon 

al Bisericii ortodoxe; a fost ajutat în Bucureşti la şcoală
%

de profesori-preoţi; clădirea bisericii dela Sf. Sava ia  adă

postit şcoala naţională. A avut bune legături ou ace3?U 

Sfântă Mitropolie şi cu Chiriarhul ei, acum Român. 

Călugărul Eufrosin Poteca, mai târziu arhimandrit-egumaa 

la o modestă mâuăstire, i a fost un îndrăzeţ^ şi luminat 

ucenic.

Toate aceste momente dovedeac, ce parte însemnată a

avut biserica noastră la  întemeierea învăţăm ântului 

naţional şi p rin  aceasta la  regenerarea neamului ro

mânesc şi la  deschiderea căilor, cari ne-au adus fa 

progresul de, azi•

Deci, slăviţi cârmuitori ai ţării de azi şi de mâine şi 

iubită ţară, sprijiniţi această biserică, ca să ajungă la 

vechia-i strălucire, căci mari sunt binefacerile, ce le ptite 

revărsa şi în viitor asupra poporului Român.

2. Preoţi şi dascăli, profesori şi diregători, medici şi 

toţi fruntaşii ţării, slujiţi cu cinste şi zel înfocat şi mus- 

ciţi ou drag la ridioarea poporului dela ţară, căci a'es« 

suflete şi preţioase energii cuprinde nesecatul lui isvor,

3. Iară cu toţii să păstrăm, să sporim şi generalii!* 

moştenirea lui George Lazăr şi a nemuritorilor lui

şi urmaşi, spre slava amintirii lor şi spre mnălţarea şi «* 

tărirea ţării româneşti şi a poporului «i.
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CUVANTAREA

1. P. S. M itropolitul P rim at D. D . D r. M 1RON  ta des- 
chiderca facultăţilor de medicină şi farm acie din

Bucureşti, la  16 Oct. 1923.

tDom nilor Profesori, Iub ită T inerime .

Din considerare la frământările, ce le observăm de 2 ani 

încoace în sânul tineretului nostru universitar de pretu

tindenea, folosesc acest prilegiu binevenit, spre a da câteva 

poveţe părinteşti, mai întâi tinerilor universitari dela toate 

şcoaleie noastre superioare şi apoi celor dela facultăţile de 

medicină şi farmacie»

Noi cei mai în vârstă ne mai înviorăm decâteori

avem prilejul a petrece câteva clipe în mijlocul tineretului 

nostru universitar, nădejdea noastră de mâine, căruia îi 

încredinţăm moştenirea sufletească, spre a păstra şi veciniei 

din generaţiei generaţie tot ce poate fi de folos pentru 

alimentarea sufletului şi întărirea vieţii româneşti din viitor.

Iubirea părinteasoă, ce-o am faţă de tinerimea univer

sitară oa şi întreagă ţară, mă îndeamnă, ca tocmai în aceste 

zile să repet adevărul, că —  înfăptuind generaţiile trecute 

şi cea de azi unitatea politică a neamului românesc —  n’au 

•putut încă pune crucea în vârful clădirii lor; oi opera îor7 

pentru care şi-au asigurat recunoştinţa viitorimii, — trebue 

terminată şi desăvârşită de aci înnainte , prin consolidarea 

internă a ţării pe temeliile naţionale şi creştineşti, aşezate 

de părinţii noştri.

Pentru această închiegare internă se cere ridicarea n i

velului cultural a l tă r ii întregi, ceeace va pune capăt 

m ultor rele de azi.

Se cere desvoltarea unei intensive culturi româneşti,

care să devie tot mai luminoasă, încât să atingă şi să în

călzească toate straturile poporului şi oetăţenilor, până 

acuma în multe părţi lipsiţi prin vitregitatea timpurilor de 

binefacerile şi foloasele ei

In năzuinţele noastre spre culmile acestei oulturi proprii, 

trebue să ferim această cultură cu îngrijire vigilentă de 

toate influenţele străinismului, care ar putea o corci şi lipsi 

de curăţenia ei genuină. Această cultură proprie a sufle

tului românesc este singurul ciment indisolubil, care* ne 

poate închiega neamul şi ţara; şi fără ea ni se periclitează

viitorul.

Tinerimea universitară a unui popor conştient, nu e de 

capul ei, ci, oâlăuzită de fireştii ei părinţi şi îndrumători, 

trebue să păşească înainte, cu încredere, ţinând sus stin

dardul acestor vitale năzuinţe.

Inchiegarea ţării cere imprerios întronare pe toată linia 

a unei munci cinstite şi succesiva nafionalisare — nu 

de formă — oi în fond — a tuturor ramifioaţiunilor de viaţă 

obştească, în deosebi şi a industriei şi eomerciului. In a- 

•este direcţiuni trebue să fim şi suntem cu deplină şi egală 

«onsideraţie faţă de toţi fiii legali ai ţării, oricare ar fi 

naţionalitatea şi credinţa* lor.

Dar suntem datori a ne apăra cu toată hotărârea după

cuvântul lui Mircea cei bătrân — „nevoile şi neamul" şi 

toate bogăţiile lui de toate acele elemente venetice, cari 

profitând de zăpăceala răsboiului şi a urmărilor lui — s’au 

ftiurt de prttmtindenea în ţară h  noi, — atraşi ele bo

găţiile ei, —  au îneeput a ne exploata şi a alimenta o co

rupţie îngrijitoare, ameninţând a pune mâna pe belşugul 

ţării, a ne periclita economia naţională şi cu timpul şi în

săşi viaţa românească a ţării. Faţă de asemenea venetici 

de prin toate ţările nu putem avea niciun obligament, nici 

internaţional, nici de alt ordin. Fiecare ţară să şi susţie pe 

ai săi.

Firea energică a tineretului în neastâmpărul ei n’are răb

darea a aştepta rezultatele unei evoluţii mai încete şi sigure 

întru ajungerea Bcopului, cel are toată ţara.

Dară Iubită tinerime eu care vă iubesc din toată

căci

înce-

inima, vă sfătuiesc să nu vă lăsaţi ademeniţi de mijloace 

extreme; domoliţi temperamentul celor mai neastâmpăraţi 

dintre voi; înarmaţi*vă cu virtutea oreştinească a răbdării,

vorba scripturii —  „cine rabdă până la urmă, acela 

se va mântuiM. Atmosfera enervantă, care ne-a rămas pe 

urma răsboiului, nu admite a te juca cu focul, căci 

putui unei mişcări extreme poţi să-l prevezi; din el nu ştii 

ce se poate deavolta.

Poporul nostru nu*i iertat să se preteze la lucruri, ce nu 

cad în firea lui, Asasinatele nu sunt în deprinderile nea

mului românesc.

Toţi fruntaşii ţării doresc de sigur binele ei; doară ei 

au condus în grele zile poporul, ca să poată crea România 

de azi. Ei cu generaţia lor au înfăptuit cea mai măreaţă 

faptă din istoria neamului. Ei şi-au făcut astfel datorinţa 

în chip splendid, —  încât generaţia tânără n’are dreptul a 

pretinde totul dela conducătorii de azi ai tuturor partidelor 

politice, căci consolidarea ţării — în împrejurările grele ale 

timpului — cere vreme îndelungată; oi tineretul ţării să 

fie bucuros, că îi rămâne şi lui şi viitorimii, câmp vast 

de activitate şi de a câştiga merite pentru patrie.

In vederea acestei patriotice munci Voi, Iubită tinerime, 

trebue mai presus de toate nu să întrerupeţi şcoala, ci să 

Vă puneţi pe muncă serioasă; să sorbiţi toate cunoştinţele 

necesare din gura profesorilor Voştri, pe care setea Voastră 

şi sporul Vostru, îi va înteţi la zel îndoit.

Astfel numai vom avea în un şir de ani o armată în

treagă de tineri bine pregătiţi în toţi ramii de activitate 

publică şi vom putea birui concurenţa ori din ce parte 

ne-ar veni.

In deosebi şi Voi, cei dela facultatea de medicină şi far

macie, staţi în faţa unor probleme serioase, cari aşteaptă 

pretutindenea ajutorul doftorilor nu numai înarmaţi cu te

meinice cunoştinţe de buni specialişti, ci şi cu zel apostoleso 

de a ridica neamul, din care au ieşit. Malaria, oftica, si’ 

fllisul şi alte plage rod la rădăcina neamului. Copiii ne pier 

eu zile din lipsă de îngrijire pricepută. Cunoştinţele de 

higienă sunt la poporul nostru minimale. Cuvântul „aierM 

nu există în vocabularul poporului, deci nici de „aierisire* 

nu poate fi vorba. Hrana lui lasă mult de dorit. In ţara, 

oare după ţinutul râului Missisipi are cel mai excelent grâu, 

există locuri, unde ţărăncele nu ştiu face pâne de grâu.

Deci, la muncă inteţită, Iubită tinerime, ca să puteţi 

intra cât mai curând în ogorul regenerării neamului şi din 

punctul de vedere al sănătăţii publice, din care va isvorî

şi o minte sănătoasă, energie şi voie de lucru pe alte tă

râmuri.
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Şi, ori cât de experimentală ar fi ocupaţiunea Voastră 

în şcoală şi laboratorii, nu Vă întoarceţi privirea nici 

dinspre idealurile şi credinţele, a căror adevăr nu poate fi 

documentat prin experienţe de laborator, prin legi de chimie 

sau prin formule matematice.

Rămâneţi credincioşi şi buni creştini cum aţi învăţat în

casa părintească şi veţi deveni cu atât mai buni medici.

Porunca creştină a iubirii deaproapelui va spori conştiin- 

ţiozitatea în slujba Voastră samaritană şi umanitară de 

mai târziu.

Nu uitaţi, că marele Pasteur a cărui viaţă şi operă ne*o

arătaţi azi în film separat, a fost unul din cei mai buni

creştini. Ştiinţa adevărată nu îndepărtează pe om de Dum

nezeu, ci l apropie.

In anul 1864 s’au împlinit 600 de ani dela înfiinţarea 

Universităţii dela Viena. La sărbătoarea acestei aniversări 

a ţinut rectorul magnific IOSIF HIRTL, vestitul medic şi 

anatom, o clasică disertaţie despre „ Vederile maierialistice 
ale timpului“. Ea ouprinde pasagii şi adevăruri pe cari 

trebue să le cunoască toţi medicii — căci ele sprijinesc ou 

multă tărie silinţele lor.

Ia'ă ce zice la un loc:

„încrederea, speranţa, sprijinesc activitatea medicului la 

însănătoşire, şi câte cazuri nu sunt unde— isprăvindu-se 

cu arta şi ştiinţa omenească —  a ajutat credinţa şi a făcut

O Mare Serbare a Ortodoxiei Româneşti

Punerea petrei de temelie a catedralei Clujului
După marea sărbătoare românească şi bisericească 

pentru pomenirea Mitropolitului Andrei Şaguna şi după 

mişcătoarea pomenire dela mormântul lui Gheorghe 

Lazăr, plaiurile româneşti de peste munţi au răsunat 

din nou de glasurile altei sărbători însemnate, care a 

fost punerea petrei de temelie a Catedralei Clujului.

Ridicarea unei catedrale a fost silinţa dintru început a 

noului episcop P. S. Nicolae al Clujului, care, chiar dela
$

venirea sa ca arhimandrit în capul din nou statornicitei

eparhii a lui Ştefan cel Mare, s’a pus pe lucru pentru

a ridica o falnică biserică episcopală românească. Şi

fiindcă începutul e cel mai greu, Prea Sf. Sa, s’a apucat

să puie mai întâi peatra de temelie, urmând ca să

meargă înainte strângerea mijloacelor pentru ridicarea 

bisericii.

O asemenea sărbătoare însă nu se putea desfăşura 

în nişte hotare înguste. însuşi Moştenitorul Tronului 

şi guvernul au ţinut să dea toată însemnătatea acestei 

serbări.

In ziua de 7 Octombre a. c., Duminică, "soseau în 

Cluj dimineaţa A. S. R. Principele Carol, I. P. S. S.

minuni de vindecare. Credinţa ajută pretutindenea, unde ge- Mitropolitul Pimen al Moldovei, Primul ministru, d. I.

cre-

uunchile omului cu veneraţiune se închină unei fiinţe su 

perioare*.

Iară la alt loc se întreabă astfel:

„Oare dorinţa existenţii viitoare, care este atât de gene

rală, încât nu se poate nega, să ne fie dată numai spre 

chinuirea noastră? In faţa acestei întrebări stă ştiinţa la 

marginea puterii sale; tace şi cel mai ager spirit de scru

tare. Aici intră oredinţa în drepturile sale sfinte, 

dinţa —, pe care ştiinţa n’o poate nici dovedi, dar nici 

nimici. Aruncaţi credinţa dela Voi şi această sinucidere a 

sufletelor Voastre va face din superba cunună a făpturilor 

din om — un simplu preparat de anatomie încă nesec» 

ţionat, o grămadă de gunoi pentru ogoare.

„Omul nu va mai fi alta, decât cel dintâi animal su

gător; dară oeva mai nefericit, decât toate celelalte sugă

toare, mai având să ştie a suferi fără mângâiere, să se

/. C. Brătianu şi d-nii miniştri C. Banuf Traian Mo- 

şoiu, loan Fior eseu şi A. Cozma.

In timpul acesta, la biserica ortodoxă din str. Petru 

se slujea Sf. Liturghie de P. S. S. Episcopul Nichita 
al Argeşului, iar la vremea chinonicului a predicat 

Prea S. Sa Episcopul Roman dela Oradea-Mare, făcând
%

o asemănare între jertfele din poveste dela zidirea ca

tedralei Argeşului şi jertfele cheltuite de Români în 

războiul popoarelor, prin care se face cu putinţă ridi

carea unei catedrale româneşti în cetatea Clujului.

înalţii oaspeţi sosiţi la gară, s’au întocmit într’un 

şir lung de automobile şi trăsuri, care şi-a luat drumul 

spre piaţa Cuza-Vodă, unde avea să se ridice noua 

catedrală. Ceilalţi oaspeţi, care se aîlau în biserică, s’au 

orânduit deasemenea într’un şir care a sosit ia acelaş loc. 

Aci, slujba sfinţirii a fost săvârşită del. P. S. Mitro-

vaite fără vreo rază de mântuire, să despereze şi să moară polit Nicolae dela Sibiiu, sosit în Cluj mai nainte, şi 

fără nioio nădejde44. de ceilalţi ierarhi, afară de Mitropolitul Moldovei, care

Deci credinţa este de absolută necesitate şi*n activitatea a stat între cei de faţă. După săvârşirea slujbei şi sfin-

medicilor. Şi cu drept cuvânt zice un vestit chirurg: „Me- ţirea petrei de temelie, cel întâi a început a grăi Prea

dicul operează şi Dumnezeu este cel ce vindecă44.

Cu aceste cuvinte şi sfaturi părinteşti, binecuvintez 

munca, ce se va desfăşura acum şi’n viitor în aceste în- 

nalte şcoale, dorind să fie spre întărirea neamului şi a 

ţării.

îndată ce fruntaşii urmează mulţimile, în loc 
de a le cârmui, decăderea e aproape. Această 
lege a istoriei n'a cunoscut excepţiune.

GUSTAVE LE BON
m îa VU des Vtrifes,

Sfinţitul Nicolae al Clujului, care a fost urzitorul aces

tei serbări. Prea Sf. Sa a spus că ceiace Mitropolitul 

Andrei Şaguna a simţit de mult ca o trebuinţă: a avea 

o biserică românească şi un cuib de viaţă bisericeasca 

în însăşi inima Transilvaniei, dar ceiace el n ’a putut 

face atunci din pricina piedecilor, aceia suntem feri* 

ciţi de a putea face acum în Cluj.

Apoi a început a grăi A. S. R. Principele Carol care 

şi-a luat ca miez al grăirii sale cuvintele Psalmului: 

Mare eşti Doamne şi minunate sunt lucrurile Tale. 

flIată vorbele, a zis, pe care le cred cele mai potrivite 

pentru a, caracteriza aceasta serbare. Astăzi vedem visul
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strămoşesc îndeplinit, un vis de mai bine de 400 de 

ani. Prin clădirea bisericii episcopale din Cluj, nu tre

buie să vedem numai o clădire bisericească, ci trebuie

să vedem m ea, mai pre sus de toate, un simbol, — un 
simbol curat românesc.

„Precum în vremurile strămoşeşti, voievozii noştri 

însemnau prin pietrele bisericilor, izbânzile asupra duş

manului, aşa şi noi prin biserica aceasta însemnăm

punctul fin a l al victoriei noastre, punct înălţător de 
inimi.

„întemeind azi o biserică, arătam că misiunea Ro
mâniei este o misiune de pace, căci cine întemeiază
o biserică nu poate avea alt gând decât gândul Ace
luia care a întemeiat credinţa noastră".

După Principele Moştenitor a vorbit I. P. S. S. Mitro
politul Nicolae de peste munţi, care a spus că „Biserica 
noastră ortodoxă a îndurat dealungul veacurilor a- 
ceiaşi soartă grea caşi a credincioşilor ei, şi bucuria 
ei de azi trebuie de asemenea să fie împărtăşită de toţi 
credincioşii ei. Orice altar se ridică pe pământul scump 
al ţării noastre, întăreşte neamul nostru, patria noastră,

tronul nostru.

«Cu ocazia punerei pietrei fundamentale a catedralei 
din această eparhie, s’au adunat aci Alteţa Sa, gu
vernul ţării noastre, episcopii din toate părţile, întreg 
clerul şi poporul credincios, fiindcă biserica a fost acel 
aşezământ prin care Dumnezeu a ocrotit sufletul nea
mului nostru, şi scest suflet a fost unul şi aceiaş, din
colo şi dincoace de Carpaţi. Şi de aci încolo, biserica 
noastră va trebui să lucreze cu aceiaş râvnă la întă
rirea sufletului neamului. Biserica este mama noastră 
a tuturora şi îţpbrăţişează cu aceiaş căldură pe toţi fiii 
acestui neam. Şi sfântul altar ce se ridică acum aduce 
ramura de măslin, de pace, răsplătind suferinţele în
durate şi jertfele celor cari au murit pentru împlinirea 
visului nostru.

Fie ca acest nou altar să fie o vatră de lumină, de 
întărire sufletească. Dumnezeu să bine cuvânteze această 
catedrală».

Apoi a vorbit d. ministru C. Banu în numele guver
nului făcând asemănarea că fraţii de peste munţi au 
aşteptat în sânul Bisericii ziua cea mare a slobozirii, 
ca fecioarele cu candele din Sf. Evanghelie. „Facă Atot
puternicul, a zis, ca în acest altar, caşi în toată Bi
serica strămoşească, să nu se adăpostească cugetarea 
religioasă inertă, ci credinţa pururea vie, pururea în 
acţiune, pururea triumfătoare".

După aceia au mai vorbit I. P. S. Mitropolitul Mol
dovei, d. A l Lepădatu, profesor la universitatea din 
Cluj şi membru în Sinodul eparhial al Clujului, şi d. 
Vasile Goldiş, în numele aşezământului de învăţătura 
de peste munţi Astra, care a încheiat spunând:

„Inalţe-se, deci, noul Sion în această cetate a sufe
rinţelor noastre de veacuri, ca simbol al dreptăţii dum
nezeeşti şi adăpostească prin puterea sfântului său 
altar, acest patrimoniu al solidarităţii şi unităţii naţiunii 

române până la sfârşitul veacurilor".

Incheindu-se şirul cuvântărilor, un mare ospăţ s’a 
servit în marea sală a restaurantului New-York din 
Cluj. Aci Prea Sf. Sa Episcopul Nicolae al Clujului, a 
ridicat gaharul închinând pentru dinastia românească, 
iar A. S. R. Principele Carol a închinat pentru înflorirea 

eparhiei Clujului.

C u v â n t a r e a  d e l a  C l u j
a

î. P. S. Mitropolit PIMEN al Moldovei
0

Alteţă Regală,

I. P. S. M itropolit a l A rdealului,

Domnule Preşedinte a l Consiliului de M iniştrii,

Onoraţi şi buni creştini.

Cu deosebita plăcere am primit invitaţiunea ce mi s*& 

făcut de eătre confratele meu, stimat şi iubit, P. S. Episcop, 

Nicolae al Clujului, de a lua parte la panerea pietrii de 

temelie a catedralei episcopale din Cluj, şi am veuit ea un 

îndoit îndemn sufletesc :

Pe de o parte m’a îndemnat sentimentul meu de frăţească 

dragoste, care ne uneşte pe noi cei din vechiul regat cu 

voi, fraţii noştri ardeleni, ca şl cu ceilalţi fraţi din pro

vinciile

Noi dăm, în cele de mai la vale, cuvântarea rostita 

cu prilejul acelei sfinţiri de I. P. S. Mitropolit P IM E N
m

al Moldovei;

româneşti; sentiment, care este chezăşia de trăini

cie a unirii, care s’a îmfTliait ou multe jertfe în vremea 

marelui r&zboi.

i e de altă p^rie m’a îndemnat şi faptul, că punându se 

temelia unei catedrale episcopale, în acest oraş avem feri

citul prilei să vedem cu ochii noştrii, ceiaee cu 450 ani în 

urmă, Marele voevod al Moldovei, Ştefan, îşi pusese numai 

ca un gâjîd de viitor. Sămânţa aruncata de el, în mijiooul 

sufletului românesc de peste munţi, nu a perit după patru 

veecuri şi jumătate, ci, cu mari greutăţi s’a păstrat şi a 

dat „roada sa la vremea saa, în timpul glorioasei domnii 

a M. S. Regelui I, prin vitejia oştirii noastre.

De aceia, am răspuns la invitaţiunea ce mi s’a făcut, 

şi azi, ca şi acum un an, când, fiind împreună cu P. 8. 

Episcop Nicolae, sosiţi la Putna, pentru a depune la mor

mântul marelui Voevod omagiul nostru de veneraţie şi ad

miraţie, ce se cuvine marelui viteaz, apărător al creştinătă- 

ţii şi ctitor Episcopiei Vadului, ne frământau aceleaşi gân

duri cu privire Ia măreţia trecutului nostru atât de greu, 

dar tot atât de măreţ, prin vitejia străbună.

Căci, în adevăr, ce sărbătorim astăzi, dacă nu îndeplini

rea aevea a unui gând măreţ, zămislit In capul unui mare 

erou şi geniu politic, Ştefan cel Mare domnul Moldovei, 

ctitorul Episcopiei Vadului, ca şi a lui Mihai Viteazul Domn 

al Munteniei, ctitorul Mitropoliei de ia Alba-Iulia?

In 1475, obţinând dela Mateiu Corvin Cetatea Ciceiului 

în partea de nord-est a Transilvaniei, merele Ştefan face 

din această împrejurare, prilej de întărire a neamului ro

mânesc. El a înţeles că, fără unire sfântă prin Biserică, nu 

poate exista o apropiere sufletească şi deci o unire desă

vârşită a părţilor cari compun fiinţa unui neam, e Biserica 

De aceia el zideşte la Vad o biserică şi înfiinţează Episco

pia Vadului în legătură canonică cu Metropolia din Suceava
*

Această Episcopie a existat multă vreme şi după moarta* 

marelui vofcvod.

„Aceasta a fost sămânţa aruncată de eiw.

Vremurile s’au schimbat şi împrejurări grele aa Tr:: 

peste neamul nostru, aşa că fapta marelui Ştefan 

ea zguduită de marile vijelii şi învăluită în nşg^ra

*

* *  -

grâu m car
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există puterea de vieaţă, şi după multe veacuri; tot aşa fapta 

oea bană găseşte necontenit prilej de afirmare

Astfel episcopia Vadalui, ctitoria marelui voevod al Mol

dovei, a reînviat în vremea noastră, în forma de azi a epis

copiei, pe care o conduoe P. S. Episcop Nicolae Ivan; iar 

biserica de pe râul Someş, zidită de Ştefan cel Mare, rea

pare aici, în forma unei catedrale măreţe a căreia temelie 

o punem, pentru a fi acum, ceiace a fost atunci, prilej de 

afirmare a naţionalităţii noastre româneşti.

Atotputernicul Dumnezeu să bine euvinteze ţara nc&ţtri

mărită, neamul întregit şi pe M. S. Regele Ferdinand I.

şi întreaga Familie Regală în timpul cărei glorioase domnii, 

prin vitejia soumpei noastre armate, s’a îndeplinit dorinţa 

de veacuri a neamului nostru. Dea Domnul ca în această 

catedrală episcopală, să se facă în curgerea vremurilor ru

găciuni de mulţumită către Dumnezeu, pentru binele fi pro

păşirea necontenit a neamului nostru românesc.

7 Octombrie 1923

Alteţă Regală,

Înalt prea Sfinţite M itropolit a l A rdealului,

Domnule Preşedinte a l Consiliului de M iniştri,

Onoraţi şi buni creştini.

Se zice, oă trecutul e şcoala viitorului.

Dacă aceasta e adevărat, apoi, mai ales acum şi în îm 

prejurările de astăzi, acest trecut trebue sâ fie pentru noi 

prilej de învăţătură şi conducere.

După o aşteptare de veacuri şi printr’un răsboiu plin de 

suferinţă, toţi Românit' fiind uniţi politiceşte într’o singură 

ţară „România Mare", se ouvine ca această unire politică 

şi sfântă, să fie pecetluită printr’o desăvârşită înţelegere 

între fraţi, ieşită din acelaşi cuget şi simţire românească, 

care trebue să ne călăuzească în toate împrejurările vieţii 

noastre, ca neam şi ca stat.

Trăim în acele vremuri, când în marea gospodărie a ţării 

noastre mărite, ca şi în toate ţările din lume, se pun atâ

tea probleme cu caracter social şi eoonomic, a cărora rezol

vare îngreuiază acea apropiere sufletească dintre indivizi 

şi clase, singura, care garantează armonia socială şi face cu 

putinţă înfăptuirea năzuinţelor .spre civilizaţia şi progres.

Şi cine are îndatorirea de a face această apropiere?

După noi, Biserica lui Hristos, cu sfintele ei învăţături, 

e chemată ca să ajute şi să dea tot sprijinul pentru rezol

varea acestei probleme.

Faptul că punem piatra fundamentală a unei biserici, 

e&re realizează gândul de întărire a neamului nostru româ

nesc, zămislit în capul marelui voivod şi geniu politic Şte

fan cel Mare, are deci un adânc înţeles pentru noi.

Din mormântul de la Putna, unde ctitorul episcopiei Va

dului doarme somnul de veci, ni se şopteşte tainic:

„Fiţi strâns uniţi între voi, prin credinţă, în tăria nea

mului şi Dumnezeu vă va ajuta să fiţi un neam mare şi 

puternic, căci eu numai prin puterea oredinţii am biruit41.

Cu acest gând, cules de la mormântul Marelui Voevod 

şi ctitor, ca Metropolit al Moldovei dela Iaşi şi urmaş al 

Metropolitului dela Suceava, care a sfinţit pe cel dintâiu 

Episcop al Vadului, am venit eu multă tragere de inimă şi 

cu multă evlavie, să iau parte la această strălucita sărbă

toare de reînviere a trecutului glorios al neamului nostru 

românesc.

Fie ca opera sfântă a căreia temelie o punem azi, să fie 

un nou prilej de afirmare şi întărire a naţionalităţii noastre

E X T E R N Ă

Ş Şteîan

în curgerea atâtor veacuri grele şi a putut avea răsunet 

până în zilele noastre, fapta de astăzi să aibă tărie pentru

Conferenţa in te ro rto d o x ă  din Constantinopol 1
Raportul delegaţiunii sârbeşti, privitor la căsă

toria preoţilor în biserica sârbească.
Biserica sârbească a fost preocupată de multă vreme 

de o chestiune care dealtfel a fost luată în considera- 

ţiune şi de alte biserici. Preoţii noştri căsătoriţi cer de 

mult, sistematic şi stăruitor, ca, în caz de văduvie, s i 

le fie învoit de a contracta a doua căsătorie, deşi a- 

ceasta e oprită de canoanele bisericii. Cauza specială 

care sileşte pe preotul văduv de a se căsători din nou 

este greutatea văduviei, care e de două ori mai mare 

în cazul când soţia decedată îi lasă copii mici. Cu 

toată bunăvoinţa, preotul văduv n’are timpul necesar 

şi nici putinţa de a înlocui pe mamă, pe lângă copii 

şi cei mai mulţi preoţi nu au chipul de a-şi aşeza pe 

copii undeva afară din casă. Deci în lipsa mamei, care,

este pazitoarea cea mai firească şi crescătoarea copiilor 

se impune trebuinţa de neînlâturat a unui serviciu fe

meiesc de acelaş fel Căci membrii familiei pe deoparte 

au trebuinţa de îngrijiri trupeşti şi sufleteşti, pe de altă 

parte casa şi gospodăria au trebuinţa în toate zilele de

un serviciu care nu poate rămânea în suferinţă. Sunt 

puţini preoţii care au rude putând lua asupra lor grija 

casei şi a creşte copii până la majorat. Persoanele insă 

care nu sunt rude, ori nu sunt scutite de bănuieli, ori 

nu pot răspunde trebuinţelor gospodăriei şi creşterii 

copiilor. Pentru preotul văduv, nu rămân, deci, decât 

două că i: sau a se lipsi, el şi copiii lui, de toate în

grijirile trebuitoare trupului şi sufletului şi a trăi cu 

toată averea lui în strâmtoare şi sărăcie; sau de a re

curge la ajutorul feluritelor servitoare, care e adevărat 

că pot împlini trebuinţele gospodăriei, dar nu pot în 

locui pe mamă în munca de creştere a copiilor.

Şi orice ar face şi oricât s’ar osteni el pentru mân

tuirea lui şi a copiilor săi, prin însăşi starea sa de vă

duvie el va da pricina de bănuieli împotriva lui, prin 

nimic îndreptăţite,

Clerul nostru a descris cu colori foarte întunecate

starea desnădajduită a preoţilor văduvi, întrTun raport 

pe care l-a supus Autorităţii Bisericeşti Supreme, care

yeeimei* 1) Vezi No. pe Mai, Iunie, Iulie şi August 1923

4
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recunoaşte adevărul celor cuprinse într’însul, după cum 

recunoaşte, de asemenea şi faptul că un mare număr

Să cercetăm mai întâi oprirea căsătoriei după hiro-
*

tonie. Această oprire este de dată foarte veche. La în-
*

de preoţi aflându-se în încurcătură, îşi iau concubina tâiul Sinod Ecumenic, Pafnutie pomeneşte de ea ca de

şi nenorocirea se face astfel şi mai mare. o foarte veche tradiţiune bisericească (Istoria Bise-

Sfântul Sinod al Bisericii Sârbeşti, luând cunoştiinţă riceascâ a lui Socrate 1,11). Această oprire nu există

de multele plângeri care i-au fost supuse de fiii săi în Sf. Scriptură şi nu priveşte adevărata morală, pen-

spirituali, se găseşte într’o mare şi tristă dilemă. Căci trucă vieaţa căsătorită e învoită după hirotonie, în ca

pe deoparte el are înaintea ochilor priveliştea vie a ne- zul când căsătoria s’a făcut înainte. Dar această oprire

norocirii incalculabile, iar pe de altă parte dispoziţiunile n ’a fost ţinută totdeauna şi pretutindenea într’un chip

categorice ale canoanelor bisericii, obligatoare pentru 

toate Bisericile lui Dumnezeu, nu-i dau voie să as-

sever şi uniform. Căci can. 10 al Sinodului din Ancira 

învoeşte diaconilor căsătoriţi să se căsătorească după

culte rugăciunea clerului şi să învoiască preoţilor vă- hirotonie, dacă ei au arătat această dorinţă mai nainte

duvi îngăduinţa de a se căsători din nou. de a fi fost hirotoniţi. Pe temeiul celor de mai nainte,

Plecând dela consideraţiunea că Bisericile particulare această oprire nu izvorăşte din dreptul dumnezeesc şi

nu pot modifica prin ele însele dispoziţiunile recunos

cute de toţi ca obligatoare sau principiile pe care se 

sprijină aceste dispoziţiuni, după cum este admis de 

toate Bisericile lui Hristos, — Biserica Sârbească se 

îndreptează către Biserica Mamă şi către celelalte bise

rici surori şi le roagă ca chestiunea căsătoriei a doua

prin urmare nu poate avea un caracter dogmatic în 

înţelesul că hirotonia, care este trebuincioasă pentru 

împărtăşirea altor taine, ar fi mai mare decât aceste 

taine, între care şi căsătoria şi că contractarea căsă- 

ţoriei după ea ar însemna o micşorare a valorii ei. A- 

ceastă concepţîune nu e dreaptă, pentrucă şi după hi-

a preoţilor să fie supusă Tribunalului infalibil al în- rotonia lui, preotul primeşte alte taine, precum Mărtu-

tregii Biserici Ecumenice, iar dacă aceasta nu e cu pu- risire, Sf. împărtăşire şi Mir-Ungerea. După toată pro-

tinţă, cel puţin să se ceară în scris consimţirea Bisericilor babilitatea, oprirea căsătoriei după hirotonie să sprijină

împrăştiate, până la adunarea unui Sinod Ecumenic, 

care s’ar pronunţa cu autoritate în această chestiune.

In acelaş timp, biserica sârbească supune Bisericilor 

Autocefale o propunere concietă în materie despre chi

pul, cazurile şi obligaţiunile în care bisericile împrăştiate 

ar putea, când ar găsi de trebuinţă, să se îndepărteze 

dela stricta urmare a dispoziţiunilor canonice, în ches

tiunea căsătoriei preoţilor văduvi.

înainte de a înfăţişa propunerile Bisericii Sârbeşti^ 

noi credem că e de trebuinţă să cităm elementele prin

cipale care, după părerea Bisericii Sârbeşti, pot sluji de 

temelie cutării sau cutării hotărâri în această chestiune, 

precum şi părerea Bisericii sârbeşti privitoare Ia aceasta. 

Sunt mai multe dispoziţiuni care opresc pe preoţii

\

numai pe temeiuri de ordine bisericească. Biserica voia 

să asigure după hirotonie chestiunea vieţii preoţilor şi 

să înlăture scandalul posibil şi e cunoscut că numai 

din astfel de pricini erau chemate la treptele preoţiei 

v numai persoane în vârstă (Apostolul Pavel, în I-a sa 

* epistolă către Timotei, cere ca diaconeseie să aibă 60 

de ani). »

Deci această oprire este astfel că biserica o poate 

schimba.

A doua oprire priveşte mai cu seamă pe aceia care

văduvi de a se "căsători. Una din ele spune că nu 

este învoit celibatarilor a se căsători după ce au fost 

hirotoniţi.

Alta spune că e oprită hirotonia pentru cei care au 

contractat a doua căsătorie.

Cea dintâi e cuprinsă în canonul 26 apostolic, cea 

de a doua în al 17-lea.

Oprirea căsătoriei pentru preoţi, după hirotonie, se 

găseşte sub o formă limitată în can. 1 al Sinodului din 

Neocezareia, iar acea a nunţii a doua, care e pomenită 

în can. 12 al Sfântului Vasile, se întemeiază pe can. 

17 apostolic. Amândouă opririle sunt definitiv sancţi

onate de al 3-lea şi al 6-lea canon al Sinodului Trulan. E 

de observat că aceste două dispoziţiuni nu invoacă o 

sancţiune superioară.

In chestiunea carea priveşte revizuirea acestor două 

dispoziţiuni prohibitive, trebuie să examinăm cele două 

puncte care urmează: 1. izvorăsc ele din dreptul dum

nezeesc? 2. se sprijină ele pe temeiuri dogmatice ? Căci 

numai în cazul unui răspuns negativ ar fj cu putinţă 

să le revizuim.

s’au căsătorit de două ori dupa botez sau care aveau 

concubine.

Acestora din urmă nu li se învoeşte să fie sfinţiţ 

episcop?, preoţi sau diaconi. După cele de mai nainte 

chiar dacă actul căsătoriei nu era oprit după hirotonie, 

preotul văduv tot nu putea să se căsătorească. Această 

oprire are comun cu întâia că nici ea nu se referă la 

o sancţiune superioară. Dar este o deosebire între a- 

ceste două opriri, anume că oprirea hifotoniei pentru

acei care s’au căsătorit de două ori este pomenita de 

mai multe ori în epistolele Apostolului Pavel, (1 Ti

motei 3, 2; şi Tit 1, 6).

Apostolul Pavel cere ca episcopul, preotul şi diaconul 

să fie bărbatul unei fem ei. Pentru a aprecia însă în

ţelesul cuvintelor apostolice, în ce priveşte dezlegarea 

chestiunei căsătoriei a doua a preoţilor văduvi, trebuie 

să cercetăm care este înţelesul lor cel adevărat

Dacă nu luăm în consideraţiune tâlcuirea metaforică, 

adică aceia că apostolul, vorbind de o femeie, nu în

ţelege soţia, ci eparhia, pe care episcopul nu trebuie 

s’o schimbe (Ecumeniu în Migne ed. grecească 119. !

£5€-157, 245; Teofilact, Migne 125, 41, 149), caci o 

menea tâlcuire ar putea sa se aplice numai a:o:o ur.de 

apostolul vorbeşte de episcop şi nu de preo: sau diacon, 

şi apoi din urmarea înţelesului de loc nu poate izvorî
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o asemenea însemnare; având acestea în vedere, ne 

stau înainte următoarele patru tâlcuiri ale cuvintelor 

Apostolului Pavel :

1. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să aibă o femeie;

2. Pol;gamia simultană e oprită 1* în înţelesul câ 

este oprit să ai deodată mai multe femei şi 2. de a a- 

vea o concubină afară de femeia ta;

3. Poligamia succesivă e oprită de asemenea : a. dacă 

cealaltă căsătorie se fâce după despărţenie şi b. dacă 

cealaltă căsătorie se face după moartea soţiei.

4. Amândouă felurile de poligamie sunt oprite.

Din aceste tâlcuiri în favoarea căsătoriei a doua a 

preoţilor văduvi, nu se pot admite decât tâlcuirile 1 şi

2 şi întâiul caz din tâlcuirea 3. Adecă dacă apostolul 

opreşte prin cuvintele sale numai poligamia simultană 

sau numai căsătoria după despărţenie, el învoieşte că

sătoria după moartea soţiei. Dar dacă el cere ca preotul 

să nu trăiască fără femeie (tâlcuirea 1), în acesi caz el po

runceşte deadreptul a doua căsătorie a preotului văduv.

Tâlcuirea după care apostolul cere ca, în orice caz, 

preotul să fie căsătorit, cade dela sine, căci 1. Apos

tolul nu întrebuinţează deloc cuvântul un , în locul 

pronumelui nehotărât, şi 2. pentrucă, în rostirea o fe 

meie, cuvântul femeie nu e luat în înţelesul „ trebuie să
v

fie căsătorit", ci este accentuat cuvântul unei.

De altfel tot aşa, din fraza având feciori în cucer

nicie etc. (Timotei 3, 4), ar trebui să tragem încheierea 

că Apostolul Pavel dă să înţeleagă că numai acel care are 

copii ascultători şi cuviincioşi poate fi preot Cu toate 

acestea cuvintele apostolului sunt limpezi. El zice „dacă 

preotul e căsătorit, el trebuie să fie bărbatul unei fe

mei şi să aibă copii supuşi şi cuviincioşi şi n ’ar fi cu 

putinţă că apostolul să ceară căsătoria pentru preoţi» 

dela care el cere desăvârşiri morale, pentrucă el zice 

aiurea că cel necăsătorit grijeşte de cele ale Domnului*, 

cum să* placă Domnului, pe când cel căsătorit grijeşte 

de ale lumii cum să placă femeii (I Cor. 7, 32).

Deci nu ne rămâne decât să tâlcuim cuvintele apos

tolului, care sunt în fawarea căsătoriei preoţilor văduvi

ca oprirea sau a poligamiei simultane (mai multe fe

mei legitime sau, afară de femeia legitimă, alta neligi- 

timă) sau a poligamiei succesive (căsătoria după des

părţenie).

Acei care sunt pentru căsătoria preoţilor văduvi tâl- 

cuiesc cuvintele apostolului ca o oprire a poligamiei 

simultane care, zic ei, era în obiceiul evreilor şi păgâ

nilor pe vremea apostolului. Dar în acest caz expresi- 

unea „bărbatul unei femei" (1 Timotei 5, 9) ar însemna 

că poliandria efa practicată pe vremea Apostolului 

Pavel şi pentru aceasta apostolul se revoltă împotriva 

ei. Şi nu numai poliandria nu era îngăduită, dar femeile 

care se măritaseră o singură dată erau cinstite în deosebi 

(Euripide, Alceste 463—465; Pausanias 11, 21, 8, 4).

Altfel de poligamie împotriva căreia de asemenea se 

ridică apostolul este aceia de a avea în aceiaş timp o 

femeie legitimă şi una sau mai multe concubine. Dar 

dacă adeseori eu putinţă de a indica pe concu

bină prin numele de „femeie*, stăpânul ei numai ir. 

chip silnic va putea fi numit bărbatul ei.

După ceiace s’a arătat mai sus, -nu mai rămân-"- pen 

tru a doua căsătorie a preoţilor decât tâlcuirea d^pâ 

care apostolul opreşte căsătoria după despărţenie, pen

truca să nu existe în aceiaş timp două persoane cu 

care preotul a avut legături de căsătorie. Dar aceasta 

tâlcuire de asemenea nu poate fi susţinută, dacă voim 

s’o aplicăm la expresiunea „femeia unui bărbat". E a- 

devărat că despărţeniile erau dese pe vremea aposto

lilor. Dar e vădit că apostolul nu avea în vedere aceste 

cazuri. Sunt mai multe argumente puternice care mili

tează în favoarea tâlcuirii că apostolul înţelege poliga

mia succesivă. Apostolul sfătuieşte mai întâiu pe celi

batari' şi pe văduve să rămâie ca dânsul şi dacă n au

tăria de a sta în înfrânare, ei îi sfătuieşte să se căsă

torească, căci e mai bine să te căsătoreşti decât să te 

aprinzi J(l Cor. 7, 8). El recomandă în deosebi tinerelor 

văduve să se mărite din nou (1, Timotei 5, 14) Ur

mează din aceste expresiuni şi din altele că apostolul, 

spunând că „preotultrebuie să fie bărbatul unei femei", 

are în vedere tot felul de poligamie, succesivă sau alta.

Cu toate acestea din cuvintele apostolului nu urmează 

cu limpezime dacă a doua căsătorie a preoţilor e oprită 

şi prin urmare nu ne-ar ti cu putinţă să susţinem câ 

această oprire se întemeiază pe o poruncă formală a 

Sfintei Scripturi.

înseşi canoanele care au stabilit oprirea nu se re

feră in textul lor la cuvintele apostolice.
*

Dar în practica Bisericii se întâlnesc adeseori exemple 

de clerici, care au fost căsătoriţi de două ori.

In epistola sa a 17-a către episcopii1 Macedoneni, 

Papa Inocheniie I  ocărăşte faptul că mai mulţi clerici 

care s’au căsătorit cu văduve, nu numai n’au părăsit

rândurile clerului, dar s’au suit până la cei mai malt 

grad al preoţiei.

Noi avem de scos la iveală în deosebi mărturia lui 

Ipo lit din Roma în cap. 12 a cărţii sale a IX, unde, 

vorbind despre episcopul Romei Calist, zice: In vremea 

lui, s’a început să se numească episcopi, preoţi sau 

diaconi oameni căsătoriţi şi chiar a doua oara* şi dacă 

un membru al clerului contracta o căsătorie, era lăsat 

în cler şi mai departe, ca şi cum n’ar fi păcătuit (Migne, 

ed. gr. 16, 3; 33, 86).

Afară de asta, noi mai pomenim de trei cazuri de 

bigamie în cler, pomenite în scrisoarea Fericitului Te

odorii către Dominus din Antiohia (scrisoarea a 10-a 

a lui Teodorit). Scrisoarea ne spune că episcopul An- 

tiohiei şi episcopul Bereei au sfinţit pe bigamul Diogen, 

iar mitropolitul Eracleei a sfinţit pe mitropolitul Cezarei 

Dom inus, care la rândul lui, a sfinţit pe episcopul de Tir 

Ir  in eu.

De aci urmează că, în practică, biserica ignora o- 

prirea aspră a căsătoriei a doua în rândurile clerului 

şi, din pricina aceasta, în practică, cuvintele apostolului 

n’au fost tâlcuite în înţelesul unei astfel de opriri. Măr

turiile care s’ar putea trage din practică ar uşura mult
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dezlegarea dorită a acestei chestiuni, contestată dintr’o 

parte sau alta.

Dar aceste mărturii perd mult din valoarea lor din 

cauza evenimentelor. Această practică e pomenită în 

toate izvoarele ca ceva anormal şi vrednic de ocară şi 

ea e protivnică poruncii canoanelor. Teodorit îndeamnă 

pe Dominus să justifiqe sfinţirea lui Irineu, dar bise

rica a osândit această faptă şi Irineu a fost caterisit.

Deci se pune întrebarea cum se socoteau căsătoriile 

în aceste cazuri, pentru a putea trage încheierea că s’a 

săvârşit a doua căsătorie. După toată probabilitatea, - 

Tertulian, Diodor Şicului, Inochentie, Ipolit şi alţii so

coteau căsătoriile dela vremea naşterii; iar acei ocă- 

râţi pentru căsătoria a doua se apărau socotind căsă

toriile dela botez.

Dar dacă în practică au fost mai multe cazuri de 

preoţi căsătoriţi de două ori şi dacă cuvintele aposto

lului n’au fost tâleuite ca oprind aceasta, totuşi trebuie 

să constatăm că era în biserică o mare tendinţă pen

tru a o opri.

Greul acestei constatări ar putea fi uşurat prin faptul 

că oprirea căsătoriei a doua a preoţilor 1. s’a ivit nu- ' 

mai în veacul al 4-lea; 2. s’a ivit atunci nu în toată 

biserica, ci numai în câteva biserici izolate şi 3. erau 

câteva biserici particulare care dădeau voie clericilor 

lor hirotoniţi regulat să se căsătorească.

In tot cazul, putem pretinde că, în practica Bisericii, 

cuvintele apostolului n’au fost tâleuite ca o oprire a 

căsătoriei a doua, izvorând din dreptul dumnezeesc, nici 

ca având caracter dogmatic, ci ca o oprire de ordin 

disciplinar, putând fi modificată de Corpul Bisericesc 

în drept, cu atât mai mult cu cât în Sf. Scriptură, cu 

toată cinstea arătată înfrânării, căsătoria a doua nu 

numai nu este oprită, ci în unele cazuri e recomandată 

categoric (1 Cor. 7, 12; 1 Timotei 5 m, 14— 15).

Deci în încredinţarea că oprirea căsătoriei a doua a 

preoţilor nu izvorăşte din dreptul dumnezeesc şi că a- 

ceastă chestiune nu e de ordin dogmatic, Biserica Sâr- 

cească, voind să lecuiască răul care mânjeşte curăţia 

vieţii bisericeşti, care duce în ispită şi primejdueşte nu 

numai pe preoţii interesaţi personal, ci şi ordinea şi 

pacea bisericii noastre, ea şe îndreaptă către toate bi

sericile ortodoxe surori şi le roagă ca, mişcate de dra

gostea frăţească şi de potrivirea de vederi, să ia o ho

tărâre comună, fie şi provizorie, în această chestiune 

vitală a bisericii noastre.

Plecând deci dela socotinţa că totdeauna în astfel de 

cazuri Biserica Ortodoxă a făcut uz de dispensa pas

torală, în consecinţă, Biserica sârbească propune, drept 

dezlegare provizorie a chestiunii ca:

1. Biserica Ortodoxă, continuând să rămâie pe te

melia canonică a opririi căsătoriei a doua a preoţilor 

văduvi, dar pe altă parte, având în vedere starea gro

zavă a preoţilor văduvi din vremea noastră, socoteşte 

de datoria ei, chiar înainte de adunarea unui Sinod 

Ecumenic, de * le veni în ajutor grabnic, autorizând

excepţional prin hotărârea ei pe preoţii şi diaconii vă

duvi de a se căsători a doua oară, când aceşti preoţi 

şi diaconi, după părerea şi recomandarea episcopilor 

lor şi după judecata şi hotărârea Sfântului Sinod com

petent, ar fi socotiţi vrednici de această dispensă şi de 

această uşurare din partea bisericii.

2. Căsătoria preoţilor văduvi, autorizaţi excepţional 

prin dispensă pastorală, trebuie săvârşită fără aparat şi 

împodobire, nu la biserică, ci fie la casa preotului, fie 

la reşedinţa episcopului.

3. Această hotărâre poate fi aplicată numai în caz 

de trebuinţă serioasă şi grabnică pentru această dis

pensă, până la adunarea Sinodului ecumenic, care va 

pronunţa cu competenţă şi tărie definitiv a sa hotărâre 

canonică în această chestiune.

(ss) Mitropolitul Muntenegrului GAVRIIL

Răspunsul Patriarhiei din Constantinopol 

către 

Principesa Alexandrina Cantacuzino
pentru simpatiile către Pairiarhul Ecumenic din Conslaniinopol 

rostite în Congresul Societăţii Ortodoxe din Qalajl tn zilele de

23 - 24 Iunie 1923.

No. 4.512.

Prea Nobilă Principesă Doamnă Alexandrina Can

tacuzino, Prezidentă a Congresului Societăţii ortodoxe 

naţionale a Femeilor nomâne, din suflet rugându-ne, 

binecuvântăm râvnitoarea Voastră Nobleţă.

înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul Ecumenic D. D. 

Meletie fiiind plecat in concediu la Sfântul Munte, în 

locul său aducem caldele noastre mulţămiri Congre

sului Societăţii ortodoxe naţionale a Femeilor române, 

pentru manifestarea simpatiei Voastre faţă de nele

giuitul atentat împotriva persoanei înalt Prea Sfinţiei 

Sale.

Dumnezeu să privegheze asupra Sfintei Biserici, iar 

pe noi să ne dăruiască cu toate bunătăţile.

Prezidentul Sfântului Sinod,
NICOLAE,

Mitropolitul Cezareei.

19 Septembrie 1923.
•  ♦

O mulţămire la fel a fost trimeasă şi Părintelui Gh. 

Negulescu, revizorul eparhial al Mitropoliei Ungrovla- 

hiei, în calitate de prezident al Conferenţelor Pastorale 

ţinute la 11 şi 12 Iunie a. c. Sosind atunci din Con

stantinopol şi rugat de preoţi să le povestesc cele pe

trecute acolo, *ia îndemnul meu de a se trimete o te

legramă cu respectuase omagii vrednicului Patriarh Me

letie IV, azi demisionat, preoţii au primit propunerea 

şi eu am trimes adresa iscălită de Părintele Negulescu 

ca prezident. Deci mulţămirea este în urma primiri:

acelei adrese.

A r h im .  S C S IB A J ^
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Tovărăşia, revistă de cooperaţie.— 15 Sep.~l Oot. 1923.
Noi n’am avea pricină să cercetăm aetastă revistă, oare

urmăreşte decît oei pe care-1

studiem noi. Dacă totuşi o faeem, cate tot pentru o pri

cină bisericeasoă. Anume, suntem de părere oă e bine să 

cunoaştem ce lucrează preoţii şi în altă ramură decît în 

cea curat bisericească. Dacă ei luorează bine şi aiurea, în 

laturi care ce împaaă cu slujirea biserioeasoă, cinstea e tot 

pentru Biserică, Aoeasta însă e o parte care ne lipseşte 

nouă. Noi nu suntem puşi în ounoştiinţă de toată munca 

preoţilor şi în laturile deosebite de slujirea bisericească. 

Astfel, cine ştie ce gusturi frumoase are un preot din jud. 

Fălciu! Era odată preot în Dobrogea şi i-a abătut să-şi 

faoă muzeu în casa sa, şi a adunat tot felul de monede 

din ţinuturile aoelea stăpînite odată de Romani. A învăţat 

a împăia păsările de la nn neamţ din preajma locului şi, 

din minunea de păsări rare care umplu întinsul Dobrogii, 

păsări care, prin mulţimea şi raritatea lor umplu de uimire 

pe învăţaţii străini, cum a fost unul sub ocupaţiunea ger

mană, care a soris o carte frumoasă ; din multe din aces

tea, zic, preotul nostru, care mai tîrziu s’a mutat în Făl

ciu, şi a întocmit un frumos muzeu. Trebuia să te minunezi

de meşteşugul preotului şi să-l lauzi că are gusturi aşa de 

curate şi înalte.

Acesta este Economul Ursăcescu, care, dacă acum vreo 

12 ani, cînd l-am vizitat eu, avea atîtea, cîte n'o mai fi 

avînd acuma !

In Fălciu însă l-au mai năpădit şi alte gusturi, tot atît 

de vrednice şi înalte: a urmări rămăşiţele noastre reli

gioase, a le studia şi a se îndrăgosti de ele şi a se sili 

să faeă şi pe alţii să le caute şi îngrijească. .

Am mai întîlnit acum vreo 2 ani pe un preot di Basa

rabia ou astfel de gusturi. Era din susul ţării, de pe lîngă 

gara Rom încăufi, din eparhia nouă a Hotinului. Adunase 

un frumos muzeu şi, avînd nişte supărări cu oarecare ofi

ţeri oare-i luase din lucruri, venise să se plîngă răposa

tului Tache Ionescu, care pe atunci era în viaţă. Şi-mi zi

ceam : Uite, noi credeam pe preoţii Basarabeni nişte îna

poiaţi, şi ce mărgăritare de oameni găseşti între ei, daoă' 

sunt capabili să aibă asemenea gusturi de înaltă cultură !

Intre colegii mei de seminar, era unul Popovici Ioan , 

oare avea mare pricepere la zugrăveală. A ajuns preot la 

Burdujeni şi şi-a zugrăvit singur toată biserica, pe cît 

mi-au spus alţii.

Oare astfel de lucruri săvîrşite de preoţi şi multe altele 

ca acestea, din care unele nu fao parte din slujirea preo

ţească, ci stau pe marginea ei, oare acestea, zic, d u  face 

să fie cunoscute de noi ? Ba e bine să le ştim, ca să fim 

în stare a preţui ce fac preoţii. Dar de oarece tipăriturile 

bisericeşti nu ne lasă să vedem decît numai partea curat 

preoţească, iată că rămîne o lăture pe care n’o ştim. 

Aceasta e o lipsă pe care, din partea noastră, căutăm s’o 

înlăturăm prin rîndurile de faţă.

Ce legătură însă au toate acestea ou numele revistei 

Tovărăşia, pomenit în fruntea atestor rînduri ?

Iată ee legătură:

In această revistă, pe oare n’o deschid decît num*i u i 

iă văd dacă are oeva care să mă poată interesa ca preot 

şi scriitor bisericesc, găseso foarte des articole ale unui 

preot. Sunt articolele Părintelui I . Ionescu din Nâmâieştt, 

Muscel, şi ou toate că nu sunt articole de materie religioasă, 

sunt însă munca unui preot, şi de aceia îmi zio că e bine 

să însemnăm aici tot ce muncesc preoţii, în orice ramură.

Iată pentru ce scriem aici despre foaia Tovărăşia. Nu

mărul pomenit cuprinde două articole ale Părintelui Ionescu 

şi de aceia nu trebuie să le trecem cu vederea.

In cel dinţii, cu titlul: „Ori cum ai da-o, cooperaţia tot în 

picioare cade“, Sf. Sa arătă că cooperaţia e mai înaintată 

în Basarabia şi în regiunile foaste ale Austriei decît la 

noi, din pricină că Ruşii şi Austriacii urmăreau ca su

puşii lor să aibă o bună stare materială, fiindcă oamenii 

bogaţi îşi văd de traiul lor şi nu se mai gîndeso la altele. 

Deci Statele îşi asigurau liniştea întrucît, avînd belşugul 

vieţii, locuitorii nu aveau pricină să se mai gîndească şi 

la politică, Deci, din această pricină, cooperaţia a folosit. 

Dar şi fără a avea un asemenea motiv, Statul tot face bine 

cînd ajută cooperaţia, fiindcă prin aceasta ajută belşugul 

său naţional. Cehii au un mare avînt cooperatist, întru cît 

Austriacii au ajutat dezvoltarea cooperaţiei după scopurile 

lor, dar ţara a folosit. De aoeia Părintele Ionescu spune 

oă, din orice gînd ascuns a-i întrebuinţa-o, ea tot foloseşte, 

„tot în picioare cadeu. Sf. Sa cere acum ca, la expoziţia 

internaţională care va fi anul viitor în Gand şi la care vor 

lua parte multe ţări oa: Bulgaria, Ungaria, Austria, Rusia* 

Finlanda, şi altele, Romînia să fie bine reprezentată.

In al doilea art., scris cu multă vervă şi institulat Coo- 

peratism  şi Capitalism , Păr. Ionescu cere ca cooperaţia 

să clădească locuinţe pentru studenţi. Capitalul nu se ocupă 

de aceasta, zice Sf. Sa, şi d ăcazul unui capitalist care face 

o întrebuinţare imorală din averea sa. Păr. Ionescu vede 

mîntuirea ţării în cooperaţia.

Din activitatea preoţilor noştri, articol în ziarul 

Inva lidu l rom în din Ploeşti (22 Oct. 1923).

In acest ziar aproape necunoscut, găsim numitul art., 

scris pe patru coloane şi în care se găseşte povestită viaţa 

şi munca unui preot. E vorba de un preot de peste munţi, 

care a lucrat harnic, mai întîi peste munţi, apoi a venit 

războiul, s’a refugiat în Moldova, a lucrat printre Moldo

venii din Ucraina, iar a venit în Moldova, s’a întors apoi 

la ai săi din Transilvania, iar din 1921 a trecut în păr

ţile noastre şi lucrează cu tragere-de-inimă şi spor în A i- 

beştii-Mur din Prahova. E Păr. Vincefiu Pop, şi cîrmui- 

torilor ziarului li s’a părut aşa de frumoasă munea preo

tului în ţinuturile noastre, îneît i-au cerut să-şi spuie firul 

vieţii lui pentru cititorii săi* Noi, fără a ne opri la acestea,
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trebuie să spunem oă găsim aci amănunte pe oare trebuie 

să le pomenim şi mai departe. Găsim faptul ca preotul a 

putut face pe enoriaşii săi din noua sa parohie în Albeşti, 

Prahova de a dărui pentru zidirea bisericii din aoel eat 

suma 600.000 de lei, ceiace înseamnă mare lucru din par

tea unor săteni care au putut da atît de muît.

De Ia biserică, Sf. Sa a trecut îa şcoală. A împrejmuit 

grădina ei într’unul din cătunele parohiei, iar în cellalt 

a început a zidi chiar un local. Părintele Pop, care a lu

crat mult şi frumos peste munţi pînă să vie la noi. şi care 

e un preot încă tînăr, ne dă dovadă de oîte trebuie să mai 

aşteptăm Sf. Sa de aici înainte.

Dumnezeu să-i ajute !

Discuţiuni le cu privire la reforma semina-
riilor. între reformele care se pregătesc a fi prezen

tate de Ministerul Cultelor în actuala sesiune a Parlamen

tului, una este acea a seminariilor, Ziarele au înfăţişat pu

blicului ştiri destul de amănunţite despre felul în care se 

va face reforma. îndată ce aceste ştiri au pătruns în pu

blic, au şi început discuţiunile privitoare la această reformă

Cel dintîi oare a pus raîna pe condei, pentru a şi spuse 

părerile, a fost d l Ştefan Ioan , profesor în Bucureşti şi 

deputat, D-nia sa a scris în acea privinţă în ziarul V ii

torul (25 Aug. 1928), iar la 15 zile după aceia, a scris 

Păr. 1. Constantinescu-Lucaci în aceiaş ziar (9 Sept. 

1928),

D. St. Ioan spune, mai întîi, că e mare nevoie de o or

ganizare nouă a seminariilor, pentrucă 1. numai în Vechiul 

R^gat avem acum mai peste 2000 de parohii vacante, şi 

un singur preot trebuie să slujească oîte 2-8 comune; 2. 

din toţii absolvenţii seminariilor, nu se fac preoji într’un 

an 20 de seminarişti. De aici nevoia unei reforme, care să 

lecuiască aceste scăderi ale vieţii bisericeşti de la noi.

Pentru a dovedi ca în seminarii nu domneşte un duh 

potrivit cu preoţia, d. St. Ioan pomeneşte de o faptă a fos

tului ministru, d, Banu, care a pus la cale reforma ac 

tuală a seminariilor. Ziee că acum 15 ani, ca profesor la 

Seminariul „Nifon41, d. Banu a dat elevilor o lucrare în 

scris, în care d-nia sa, cu raultâ îndemînare, a pus şcola

rilor săi mai multe întrebări asupra chemării preoţeşti şi 

că şcolarii „au răspuns în termeni puţin reverenţioşi pen

tru o asemenea carieră, afirmînd că nici prin gînd nu le 

trece «ă îmbrace haina preoţească*.

„Această primejdioasă stare de spirit a absolvenţilor din 

Seminar s’a agravat din an în an".

Dar noi credem că în această parte d. S t Ioan nu este 

exaot. D nia sa scrie din amintiri prea depărtate, şterse 

din buna păstrare a minţii, şi de asta greşeşte.

întrebările d-lui Banu an fost date şcolarilor dela „Ni*

fona cu prilejul răscoalei din 1907, Dar au fost date, nu 

cu privire la chemarea preoţească, ci li s’a cerut şcolarilor 

să şi spuie părerile lor în scris despre acea răscoală, şi 

unii au scris lucruri care s’a părut anarhice, aprobând miş * 

earea şi arătându-se de partea celor care o făcuseră.

Prin urmare nu de preoţie a fost vorba atunci. Dacă

unii din public au zis; „oare tinerii care arată atîta men

talitate anarhică mai merită să ajungă preoţi?u, a fost, nu

din pricina părerilor privitoare la preoţi#, ei din a celor pri 

vitoare la felul cum e oîrmuit ţăranul.

Oricum, ar putea spune cineva, era o stare oare nu se

potrivea cu preoţia.
Da, vom spune noi. Dar starea aceia greşit o vedem

numai în legătură ou şcolarii. Nu răspundeau ei singuri de 

starea aceasta. Ei judecau aşa cum se judecă în asemenea 

împrejurări. Oamenii totdeauna stau de partea victimelor, 

şi ţăranii, după graiuri foarte des întrebuinţate în Ţara 

aceasta, sunt arătaţi ca cei apăsaţi şi storşi de alţii. Deci 

părerile foarte uşor se puteau zămilsi pe cărarea aceasta.

Dar de oe să te opreşti cu vina la şcolari şi să dai zvon 

în lume că uite oe e la Seminariul „Nifonu ?... Dacă zicem: 

uite ce e între şoolarii din Seminar, cum face d. St. 

Ioan; cu şi mai mult drept trebuie zis : uite ce e între 

profesorii de seminar,.. Câoi fapta d-lui Banu pune în ches

tiune şi pe profesori, nu numai pe şcolari.

Ce fel de procedare e aceasta ? Găsesc pe şcolarii mei 

greşiţi, şi apoi îi dau îi ştirea lumii că sunt anarhiei ! 

D’apoi sunt şcolarii mei... Ii pot trata eu astfel, ca un străin, 

care află ceva şi destăinueşte ! Să destăinuesc pe fiii mei 

sufleteşti?.,. Apoi atunci ce fel de părinte sunt eu? Şi de 

ce oare sunt ei în starea aceasta ? Oare n’am vină şi en, 

profesorul ? Oare silitu-m’am să le dau o cugetare sănătoasă, 

să încălzesc sufletul lor cu flacăra marilor cugetări despre 

existenţă, prin care se aprinde simţirea idealistă ?

Când pe şcolarii mei pot să i expun în felul acesta în

faţa lumii, Înseamnă că nici em nu-i am la inimă şi na 

mă port cu ei ca un adevărat părinte.

Cum vrei să iasă buni şcolari trataţi cu atît de puţină

iubire !

Un lucru să se ştie : Nu pot ieşi răi şcolarii de oare te 

ocupi. Deci oridecîteori discutăm starea sufletească a şco

larilor, s'o punem în adevărata lumină. Ea totdeauna atîrnâ 

de starea sufletească a altora şi de grija care s’a cheltuit 

pentru ei. Si nici nu e nevoie ca toţi profesorii să fie stele 

pentrucă a croi într’o şcoală o stare suiletească înaltă* 

Ajunge să fie directorul şi o treime de profesori. Ceilalţi 

pot fi şi mediocrităţi, că şcoala va merga bine şi vei găsi 

între şcolari o stare sufletească idealistă.

Diseuţiunea pornită atunci, în 1907, pe socoteala şcola

rilor de la „Nifona şi cu cuvinte apăsătoare pentru ei, a 

fost un act de nedreptate oare a mai răsunat din cînd în 

cînd, cum răsună şi acum, şi mă mir cum nu s’a găsit cine 

să i apere şi să rostească osînda unde era, nu asupra Şco

larilor.

Dovada că se lucra rău din însăşi partea celor însărci

naţi cu cîrmuirea şi învăţătura, e însuşi faptul de a te 

apuca să dai şcolarilor o teză care era o eşire din pro

gramă, şi a-1 băga pe şcolar în plina aprindere a acelor

clipe.

După care programă, mă rog? Ce? noi la şcoală putem 

lace cu şcolarii oîte ne trăsnesc prin cap? Nu avem o 

programă după care urmăm?

Şi dacă, dintr’un punct de vedere deosebit, într’o clipă rară. 

nu după programă, dar după gîndirea rece, pot găsi o în

dreptăţire de a proceda şi altfel cu şcolarii mei, ca un act 

de experienţă cari să mi dea o lumină într’un caz dat,
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apoi aoestea sunt luorori de dat în public, oa să iasă bat

jocorită o şcoală, cînd vina e însăţi a acelora care se plîng 

de ce ati constatat?

Iată de ce eu mă mir foarte c& autoritatea administra 

tivă a Seminariului „Nifon* a putut sta atunci în nemiş

care şi a nu lua chestiunea şi din partea aceasta( din oare

o pun eu acum S’a făcut un lucru pa care ea îl putea 

opri şi dezaproba şi a înlătura ocara de pe oapul şcolarilor*

Slab director care a fost atunci şi care, dacă se mişca,

nu se mai discuta chestiunea acum numai pe spinarea şco

larilor.

Dar să lăsăm chestiunea aceasta, că mai avem îucă multe 

altele.

D. St, Ioan arată prăpastia la oare am ajuns cu semi

nariile, că absolvenţii fug de preoţie, întrebuinţînd toate

Să vedeţi acum atitudinea serioasă a autoritari or

todoxe în această chestiune.

Departe de a se arunca cu lăcomie asupra a a

prilej neaşteptat de a-şi creşte turma, cum fac catolici*

in asemenea împrejurări, ea a căutat mai intai să vad£ 

dacă e lucru serios, a cerut îngrădirea cu toate for

mele legiuite; pentru a nu păşi uşor la un lucru de

temei, 
t

Arhimandritul dela vicariatul Orăzii-Mari adresându-se 

episcopului de Arad, de care acela ţinea, episcopul Ioan, 

care e tot cel care păstoreşte şi azi, i-a răspuns la 26 

Martie 1906:

Prea Cuvioase Părin te ,

Afacerea mişcării religioase din Sătmar, t atât de 

tertipurilo, mai cu seamă după război ca să poată fugi, ba gingaşă, încât e foarte cu greu a da răspuns meritoriu

că au boale prin care nu se mai pot căsători, ba că au per-

dut credinţa, ba că au tras cu puşca în război şi nu se
^  f  A

mai pot face preoţi, aşa că, de fapt, seminariile nu ma1 

sunt seminarii, ci au ajuns nişte liceie, fiindcă dau absol” 

venţi pentru carierele mireneşti, nu pentru Biserică.

Aici d. St. Ioan are toată dreptatea şi am văzut şi eu 

vicleni de aceştia care stau ascunşi în seminar pînă-1 is- 

prăvesz, ca să poată sta la Bucureşti să ia o diplomă, iar 

cum au luat-o, aleargă la tertipuri ca să ia alt drum. Se- 

minariul le-a slujit numai oa proptea.

Chiar zilele acestea am aflat despre unul, oare, aflînd că 

poate lua bursă de teologie pentru Francia, s'a pus în miş

care s’o capete. Dar el nu avea gîndul de a învăţa teologia,

oi ingineria, pe oare o începuse.

Cazuri din acestea sunt multe.

Că cineva nu are chemare, fie; că nu-i plaoe, fie şi a~ 

ceasta. Dar din clipa ce ai simţit că nu-ţi place, pleacă*

fără o studiere mai temeinică.

Din principiu, numai atunci aş fi pentru primirea 

respectivilor la noi, dacă ni s’ar da garanţă, respective 

am putea avea liniştea, că primirea lor la sânul bise

ricei noastre nu va produce pentru această biserică 

primejdii în alte părţi ale diecezei.

Şi în cazul acesta ar trebui, ca ei să dea o decla- 

ţiune mai corespunzătoare formelor legale şi făcută pe 

timbru, în care ei să declare şi să subscrie cu toţii, că 

ei din convingere şi pentru plăcerea limbei şi a ritului 

bisericii noastre române gr. or. vor să intre în sânul 

bisericei noastre; să declare mai departe cu toţii atât 

pentru sine cât şi pentru următorii lor pentru toate 

timpurile, că în biserică şi afară de biserică recunosc 

şi vor recunoaşte de limbă liturgică şi oficioasă numai 

şi numai exclusiv limba românească, adica limba bise

ricii gr. or. rom. în care doresc să intre, iar altă limbă

Aici păcătuiesc mulţi seminarişti care umblă ou şoalda. D. nici nu vor cere nici vor admite nici în biserică, nici 

St. Ioan are toată dreptatea când îi dă de gol.

Dar acum altă vină mai grea: Cum seminariştii pierd 

credinţa şi ajung atei?

Despre aceasta însă în Nr, viitor.

Setea de ortodoxie. Tribuna liberă din Satu-

Mare, Maramureş, (16 Septemvrie 1923) publică docu

mente foarte însemnate, prin care se arată că, încă 

încă din anul 1904, există în Maramureş o mare miş

care printre Românii uniţi din oraşul Satu-Mare şi din 

comunele Botiz, Osvorău9 Odăsău , M ărtineşti, Popeşti, 

Ambud şi Pătău  de a trece la Biserica Ortodoxă. Ei

au şi părăsit Biserica unită şi s’au adresat formal vi

carului ortodox din Oradea-Mare (ajuns acum episcopie 

deplină), ca să fie primiţi între ortodcşi. După cum 

spune asesorul consistorial Andrei Horvath, care a 

fost în cercetare la ei, aceşti Români, în lipsa preo

tului ortodox, se duceau mai bine la calvini decât la 

uniţi pentru a-şi boteza copiii.

De ce oare uniţii sunt aşa de străini de sufletul po

porului românesc românesc? Fiindcă unirea e lucru 

străin, nefăcut pentru ei.

la serviciile afară de biserică.

Şi după ce, în vederea situaţiei nu este speranţă, să 

contribue la dotarea preotului, învăţătorului şi a ce

luilalt personal; în vederea că le trebue un preot de 

cea mai bună calificaţiune, care să-i ştie a-i ţinea în 

legătură cu biserica şi a-i conduce pe cărările virtuţiilor 

creştine, lucru de căpetenie este şi fixarea şi execu

tarea dotaţiunii, fără de care nu credem să se anga

jeze niciun preot.

- Dacă însa Preacuvioşia Ta crezi, că atari afaceri sunt 

regulate deplin, nu sunt contra trimiterii cutărui preot 

pentru a-i primi deocamdată măcar ca fiiie pentru a li 

satisface trebuinţele lor sufleteşti,rămânând ca, antimis 

să le trimit după ce vor fl primiţi, organizaţi şi când 

aceasta li se va cere pe cale oficioasă şi numirea pa

tronului, care este de lipsă şi pentru casa, care va fi 

să se sfinţească de capelă provizorie.

Eventuala primire în sânul bisericii şi organizarea

lor trebuie însinuată la locul competent.

Arad, la 26 Martie v. 1606 (ss) IOAN I. PAP
episcop 
A. 8.
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ÎNSEMNĂRI m ă r u n t e

Celebrităţile * Albinei** — Ştiţi de care „ Albina “

— de cea catolică din Bucureşti, care urmă-e vorba —

reşte foarte de aproape tot ce se întâmplă în Biserica
✓

noastră şi judecă totdeauna pe oameni tot pe dean- 

doaselea de cum sunt.

Avem şi noi persoane mai slabe şi mai poticnite, 

cum sunt în toate aşezămintele. De aceştia „Albina*

se ţine foarte de aproape. Dar nu pentru a-i ocări şi 

a ne spune nouă, ortodocşilor, că avem elemente slabe

între noi, ci pentru a-i lăuda. Pasă-mi-îe, aceşti alb im - 

şti întreţin chiar legături cu poticniţii noştri şi numai 

ce vezi că le trânteşte la ziar câte o „siluetă", de te 

cruceşti — Mâi, da noi îi ştim pe ăştia altfel! — de

unde i scoate „Albina" aşa străluciţi!

Dar aprecierile ei au cântec. Nu de dreg laudă e 

slăbăturile noastre, ci de bucurie. E sistemul catolic- 

iezuit de a umbla să întunece scara valorilor, a pro

duce dezorientare, a face pe oameni să nu-şi mai cu-
v

noască lucrurile lor precum sunt în realitate, ci a- 

îmboldi să ie judece după metrul schimonositurii lor 

catolice.

Aceşti iezuiţi se bucură grozav de slăbătuiile noastre, 

dar pentru că lor le convine că-i avem şi, fiindcă n ’au 

a se teme de nimic din partea lor, îi ridică în slăvi 

Câtă bucurie pe catolicii „Albinei", dacă am avea nu

mai de aceştia, ca să aibă ei cu cine se juca şi să nu 

găsească nicio împotrivire din partea noastră!

Dar avem şi noi oameni cu care ne putem lăuda, 

care stau în fruntea cugetării şi cârmuirii noastre bise

riceşti. Pe aceştia totdeauna ai să-i vezi batjocoriţi şi 

vor întrebuinţa toate mijloacele pentru a-i ponegri şi 

a ne face să nu ni-i mai cunoaştem cum sunt.

Cei buni sunt zugrăviţi rău; cei răi sunt coloraţi 

luminos. Acesta e sistemul „Albinei", întrebuinţat cu 

foarte mulţi din ai noştri.

E foarte înţeles de ce: Nu le place că avem bărbaţi 

de temei, fiindcă aceştia ne împedecă de a ne ploconi 

în faţa Romei; le place că avem şi umbre, fiindcă slă- 

băciunile noastre sunt tăria lor.

Noi băgăm de seamă de multă vreme acest sistem, 

şi iată-i acuma ridicând în slăvi pe un biet creştin ne

ştiut de nimenea, care a ajuns şi el obiect de „siluetă" 

la „Albina*. De ce? pentrucă e un biet neputincios, 

care nu ţine nici de cald, nici de frig. Dar pentrucă 

şi-a dat coatele cu catolicii, pentru aceia e bun şi a 

putut avea scânteieri şi la facultatea noastră de teolo

gie din Bucureşti, înfundând cu întrebările lui pe un 

profesor al nostru.

Cine este această nouă ^celebritate a „Albinei" ?

Este domnul Chiriac.

Trebuie să vă spun de el cine-i, că e atât de cele

bru, încât habar n’aveţi de el.

Dragostea „Albinei" este cântăreţul ei dela biserica

unită din str. Polonă din Bucureşti, căruia îi închină 

o bună parte dintr’o coloană în numărul ei dela 3

Oct. 1923.

Trebuindu-le cântăreţ la biserica lor unită, l-au găsit 

pe acest Chiriac, care, până sa fie în slujba lor cato- 

licească, a fost slujbaş în bisericile noastre. Iacă acum 

regula: cât a stat la noi, nu ştia nimenea de e l; cum 

a trecut la catolici a ajuns celebru!

Dar cine e acest Chiriac?

E un fost băiat de pe vremuri, care umbla prin cascle
>

vlădicilor noştri. întâia dată când am aflat de el, era 

ajutor de cântăreţ la episcopia din Galaţi sub Episcopul 

Partenie, fostul mitropolit dela Ieşi. Eram pe atunci 

elev în seminariul din Galaţi. Elevii râdeau de el şi-l 

porecleau *şeţa, fiindcă îndată ce venea câte un elev 

pe lângă el la strană, Chiriacul nostru era politicos şi-l

poftea să şadă zicându-i „şeţw.

Mai târziu, când am venit student la Internatul facul-
#

taţii de ttologie, în toamna lui 1898, am găsit pe Chi- 

riacui nostru oploşit pe acolo, în Calea Văcăreşti 24, 

unde se afla pe atunci Internatul, şi de unde, în aceiaşi 

toamna, < a mutat în localul actual dela Radu-Vodă.

Ce căuta Chiri, cui la internat:

El trăise totdeauna pe lângă vlădici. Prin 1897, se 

găsea pe lângă Arhiereul Atanasie Mironescu Craio- 

veanu, Primatul de mai târziu, care trăieşte acum la 

Mănăstirea Cernica şi care pe atunci era profesor la 

teologie şi director al Internatului Teologic. Dar Prea 

Sf. Sa fusese ales episcop la Râmnic în 1898, şi dom

nul Chiriac a rămas prin Bucureşti fără rost. Când, 

peste un an, am venit şi eu la teologie, studenţii mai 

vechi îmi spuneau despre acest Chiriac că a fost pe 

lângă Arhiereul Atanasie, că a avut nişte încurcături 

cu poliţia şi că Arhiereul Atanasie pe urmă nu l-a 

mai ţinut.

Iar a pierit apoi Chiriac din vederea mea, până ce 

târziu, prin 1909 sau 1910, am dat de el pe la mănăs

tirea Văratec, cu aceiaşi faţă albă şi lucioasă, ca a unui 

vechiu efeb grecesc. Mi s’a înfăţişat mie şi mi-a adus 

câteva laude pentru munca pe care o desfăşuram în 

Biserică,

După aceia l-am mai văzut de câteva ori prin Bucu

reşti, şi odată în localul universităţii, mi-a povestit des

pre cursurile care se ţin 1a universitatea populară cu 

privire la religiune de un domn Teodorescu, mi se pare 

cel dela Adevărul. îmi spunea că acel domn nu vor

beşte tocmai bine despre învăţătura Bisericii şi că el, 

Chiriacul, l-a contrazis odată în faţa adunării, aşa cum 

Albina îl laudă acuma că a făcut în sala facultăţii de 

teologie din Bucureşti.

In sfârşit, s’a întemeiat în Bucureşti o biserică u'*i*i 

şi nu s’a găsit un om mai de ispravă dintre r : :  s i 

intre în slujba ei decât însuşi acest Chiriac
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Norocul lui!

Dacă rămânea ortodox, cine mai ştia de el! Dar a 

intrat în slujba, uniţilor, şi până nu intri sub poala 

Romei, nu poţi ajunge om celebru. Ce era dacă nu se 

făcea biserică unită în Bucureşti! Rămânea bietul Chi- 

riac cufundat în întunerec, că noi, ortodocşii, n’avem 

atâtea mijloace de a face pe oameni celebri cum au 

uniţii. Acum însă a văzut lumina cea întunecată} 
a priimit duhul cel eretic esc, a ajlai credinţa cea in 
verşunată, poate să se închine Romei celei cumplite.

Procedarea Albinei de a ridica în slavă tot ce avem 

sau am avut mai slab ne slujeşte de minune: e nota 

care ni se dă că acele persoane sunt în graţiile Albi- 
nei. Pentru meritele lor ortodoxe nu pot fi ele în aşa 

graţii. Atunci pentru ce sunt? Fără îndoială, pentru 

slăbiciunile lor şi pentru relaţiunile pe care acei ai 

noştri se necinstesc de a le aveA cu ei.

Cine sunt aceştia, însăşi Albina ni-i dă pe faţă prin 

laudele pe care li le aduce. Până acuma a compromis 

astfel vreo cinci persoane dela noi, prin osanalele pe 

care le-a cântat în jurul numelui lor.

î-a făcut de râs. I-a dat pe faţă că sunt fiinţe care 

merită laudele Albinei.

U na Ia  fe l.— Se ştie, şi am publicat şi noi, ştirea că 

Protopopul unit Dr. Ştefan Pop, din Izviny Banat a trecut 

la Biserica ortodoxă. Unirea din Blaj a publicat pe 

ziua de 23 Iunie 1923 că Sf. Sa a fost excomunicat 

şi că decretul de excomunicare cuprinde şi următoa

rele cuvinte „lăsând după sine o parohie materialice

şte zdruncinată".

Că a fost excomunicat, nu e nimic. A intrat el în 

comunitatea cea adevărată, unde nu mai are nevoie să 

sărute papucul Papii şi unde rufăria întrebuinţată a 

Prea Sfântului Părinte nu e scoasă ca moaşte pentru 

credincioşi.

Dar dacă Dr. Ştefan Pop lasă o parohie material

mente zdruncinată, se înţelege, ea era zdruncinată în 

că înainte de clipa trecerii omului la ortodoxie. Atunci 

cum şi-au adus aminte Părinţii din Ordinariatul1) dela 

Lugoj să-i impute aceasta abia după ce s’a făcut or

todox? Cum adică? dumnealor îngăduie asemenea pă

cate între preoţii lor? Te lasă să zdruncini parohiile 

şi-ţi scot ochii cu fapta numai după ce te-ai lepădat 

de ei? Va să zică ruinarea parohiilor nu are nici o 

însemnătate şi-ţi pot bate joc de ele, că nu-ţi zic nimic.

Iată cum administrează eparhia preoţii dintr’un or- 

dinariat episcopesc, care vor sa ne înfăţişeze nouă uni

rea cu Roma ca o superioritate!

Când te întâlneşti cu ei, îţi spun că nu pot trece 

la Biserica ortodoxă românească, pentrucă în Biserica 

noastră nu e rânduială. Dar ce fel de rânduială e la 

ei, când poţi ruina parohia şi nu-ţi zice nimenea nimic,

*) De unde or mai fi luat şi numirea de ordinariat aceşti 
oameni, care s’au unit numai pe temeiul celor 4 puncte!

O fi şi acesta unul din ele, datoria de a fi oameni ordinari 
şi de aceia administraţiunile episcopale se numesc ordinariate.

Ce dovadă mai vreţi că aceştia sunt curate slugi catolice, 
care imitează ca orbii tot ge văd la stăpânii lor!

ltll

dai vin să ţi-o impute abia când îi cuprinde don: *e 

a-ţi căuta nod în papură!

înseşi judecăţile lor i-au arătat cine sunt.

Un vrednic preot şi un însem nat ziar.— Nat r. i
avem mulţi bărbaţi care cu adevărat sâ fie în stare a 

scoate bune foi pentru popor. Pe unul l-am mai UU> 

dat eu aici. E Păr. Moţa din Qrâşti*, care are o deo

sebită pricepere de a întocmi foi pentru popor. L*i#r- 

tatea şi Foaia interesantă, care sunt scoase de Sf. 

Sa, sunt pilde care pot fi urmate şi de alţii. Tot foe e 

bună e şi Neamul românesc pentru popor, pe care 

subsemnatul nu-1 citeşte decât rar, dar cu toate aces

tea, oridecâteori îl deschide, îşi dă seamă de folosul pe 

care, fără îndoială, îl pot trage oamenii fără învăţătură 

din citirea lui. Tot foaie bună e şi Vestitorul satelor 
din Bogdăneşti, Suceava1). Este în anul al 11-Iea 

de când se tipăreşte şi în fiecare număr aduce 

foarte bună materie de citit despre gospodărie, dato

riile creştineşti, sfătuiri de tot felul, veşti bune de ştiu: 

de pretutindenea şi multe altele. Tot bună e şi Dumi
nica Poporului, scoasă de Profesorul S. Mehedinţi, cu 

îndrumări pentru toată viaţa trupească şi sufletească 

a omului. F<ice însă greşala că dă bucata din evan

ghelia Duminicii după un text care nu e plăcut 11  

ureche, stropşit de nu ştiu ce ticluitor în grai nou, ş: 

apoi nu sunt bune nici multe din tâlcuirile pe care le 

dă evangheliei, iar unele evanghelii sunt puse greşit 

Cu una cu alta însă, e o foaie care face lucrare bună. 

De asemenea e bună şi Duminica Ortodoxă a Părin

telui Runceanu, cu singurul păcat că în ea nu prea 

se poartă grijă de a se scrie o bună limbă românească

Dar o foaie dintre cele mai bune e cea despre care 

voim să vorbim acum : Lumina Satelor din Sibiiu. 
scoasă săptămânal de priceputul şi vrednicul "Preo* 

Iosif Jrifa . Sf. Sa e înzestrat cu foarte multă price

pere de a scoate o foaie pentru popor, ceiace nu e 

un lucru uşor. Pe lângă fel de fel de sfătuiri şi ştin 

bine alese şi foarte potrivite de a hrăni cu veşti de 

prin lume pe omul care, în curgerea săptămânii, nu 

are răgazul de a citi; această foaie, în şase pagini mari, 

are şi foarte mult material creştinesc. Are totdeauna 

frumoase zugrăvituri biblice şi tâlcuiri ale cuvintelor

Scripturii.

Ia să vedeţi câte lucruri putem culege numai după un 

singur număr, cel din 23 Sept. 1923. Dar aşeptaţi pâră 

la nr. viitor.

S ifilisu l nu este o boală ruşinoasă,*. Aşa scrie

Dr. Rottmanu-Cerna în Universul dela 31 Oct. c., şi-l 

pune pe aceiaşi treaptă cu tuberculoza, declarând că 

nimeni nu se ruşinează să pronunţe cuvântul de tuber

culoză, pe când e cu totul altfel cu sifilisul. -

Apoi cum să nu fie ruşinos sifilisul când e căpătat 

din pofte ruşinoase! Şi chiar când omul l-a căpătat 

fără voia lui (singurul caz de care pomeneşte Dr. Rott-

!) Acum s’a schimbat numele judeţului Suceava, pentru a nu 
se amesteca cu cel din Bucovina, şi i se zice judeţul «Fălticeni»,
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mann) cu toate acestea izvorul lui e tot păcătos. Dar 

adevărul este că cei mai mulţi bolnavi de sifilis sunt 

îmbolnăviţi, nu pe cale nevinovată, ci din păcatele lor. 

Oamenii trebuie ţinuţi în scârba aceasta faţă de sifilis, 

ca faţă de orice ruşine a omenirii. Şi de! doctorul zi

că el ce-o zice, dar noi, care nu suntem doctori şi 

care mai judecăm şi după alte socoteli, nu putem primi 

aşa de uşor părerile lui.

Ce temeinicie e aceia să asemeni sifilisul cu tuber

culoza? Asta e căpătată din sărăcie, din nenorocire, 

din stări care inspiră mila şi datorie către ajutor, pe 

când sifilisul trezeşte greaţă şi în nici un caz milă pen

tru omul care l-a căpătat din păcatele lui.

Un ziar de educaţiune populară ca Universul n’ar 

trebui să dea drumul la asemenea idei, pe care, dacă 

le-am citi în alt ziar, mulţi ar zice că sunt cuvinte pe 

care numai străinii le pot scrie ca să slăbească tăria 

neamului românesc. Ştiu eu de n ’o fi tot aşa şi cu 

acest doctor care iscăleşte cu numele străin de Rottmannl

O vestea rea despre şcoaleie parohiale din
Basarabia.— In nr. dela 23 Aprilie a. c. al Universului
am însemnat o ştire, pe care, oricât de târziu, n ’o putem

lăsa nepomenită, pentru a îndemna pe preoţi sa ia 

măsuri de îndreptare, dacă lucrurile sunt adevărate. In 

art din acel număr, intitulat „Situaţia îngrijitoare a în-

vaţamantului public din Basarabiaw, citim, între altele: 

„In şcolile parohiale din Basarabia, directoarele orga

nizează de două ori pe săptămână baluri cu „Camere 

roşii", la care pot participa elevele şi elevii, fără pă

rinţii lor, cu toate protestările făcute la timp de mem- 

brii corpului didactic din vechiul regat".

O asemenea ştire e foarte neliniştitoare şi trebuie să 

se ia aminte pentru a se vedea dacă e aşa, şi dacă 

cu adevărat lucrurile se petrec astfel, preoţii sunt da

tori să se puie dimpotrivă, fiindcă doar acele şcoale 

poartă numele de „parohiale". Chiar şi fără aceasta 

ar fi datori să se mişte, dar cu atât mai mult acum.

Greşala cu catedrala din Cluj.— hi altă parte a

revistei, scriem despre punerea petrei de temelie ia ca

tedrala din Cluj, care serbare s’a făcut în ziua de 7 

Oct. c. Aici pomenim numai de părerea ziarului Părin

telui Moţa Libertatea din Orâştie, care scrie că s’a 

făcjut o greşală, în ce priveşte pornirea lucrărilor cu 

zidirea catedralei. In arătările ei, Libertatea se înteme

iază pe două ziare din Cluj: Conştiinţa românească 
şi ClujuL Pe temeiul lor, Libertatea spune că Consis- 

toriul din Cluj a făcut greşala de a da zidirea catedra

lei Clujului pe mâna unor Evrei, care cer un preţ mai 

mare decât creştinii.

Noi nu ştim dacă lucrul e -aşa şi nu ne vine a crede 

ca un Consistoriu episcopal să se fi călăuzit de alt 

gând decât de acel al slujirii Domnului şi a neamului. 

Pomenim aici de acest fapt numai din datorie de cro

nicari. Dar cu prilejul acesta putem spune un gând:

Chiar fară parale, dacă s’ar oferi nişte Evrei să zi

dească o catedrală, nu se poate primi, fiindcă acesta e

lucru sfânt, şi în treburile sfinţeniei nu poţi să te slu

jeşti decât numai de cei de credinţa ta. Deci nu din 

gând antisemit, ci din cugetarea că în lucrurile cre

dinţei nu pot fi amestecaţi decât numai cei de aceiaşi 

credinţă, din pricina aceasta zicem că nu pot fi primiţi 

Evrei la zidirea unei catedrale. Şi nu numai Evrei, 

dar nici catolici, nici protestanţi, nici mohamedani, nic 

budişti, ci numai şi numai ortodocşi.

E o mare lipsă la noi că băgăm şi alte soiuri de 

oameni în lucrurile credinţei: străini de credinţa noas

tră în coruri la biserici, naşi la nunţi sau botezuri.

Nu credem că la Cluj să fi stăpânit alte păreri decât

acestea.

Judecata lui Dumnezeu.—Ziarul bisericesc săptă
mânal Făclia (17 Iunie a. c.), care iese la lumina in 

Caransebeş, dă în ştirea lumii următoarea veste care te 

pune pe cânduri:

In oraşul austriac Feldkirch (Tirol), un oarecare Sirii-
mer era învinuit înaintea judecăţii că şi-a otrăvit ne

vasta. El şi-a încheiat lunga lui apărare spunând: 

«Dumnezeu să judece şi să pedepsească el însuşi dacă 

sunt vinovat, omorându-mă pe loc. Şi în clipa aceia 

s’a prăbuşit la pământ mort.

n avant

Tipăriturile Mănăstirii Neamţului.— Abia înfiin

ţată. tipografia Mănăstirii Neamţului, a luat u 

care ne umple de mângâiere şi nădejde. Sub cârmuirea 

harnică şi plină de râvnă creştinească a directorului ei,

Păr. Arhim. Daniil, au început a se tipări în mănăs

tire lucruri de toată vrednicia. S’a tipărit în mai multe

A  W

fascicule însemnata lucrare U rm area  Iu i Iis u s  RU lslos

apoi cărţi de rugăciuni, iar acum de curând o cărticică 

de toată valoarea împotriva adventiştilor, scrisă de 

Preotul, mort prea de timpuriu, Călugăreanu din Maxut, 
Botoşani. In chip foarte măestrit, se tratează în ea 

chestiunea Sfintei Tradiţiuni, foarte bine susţinută faţă 

cu bârfelile adventiştilor.

Zori nouă încep a se ridica în Mănăstirea Neamţului. 

Fie ca ele să ajungă zi deplină şi luminoasă. Noi 

ne bucurăm din toată inima, urăm toată izbânda Pă

rintelui Daniil şi fericim pe înalt Prea Sf. Mitropolit al 

Moldovei că are aşa priceput, inimos şi harnic lucrător

în marea lavră # mânăstirei Neamţului.

Preot sărbătorit.—  Părintele Econ. Gr. Costeat 
fiind mutat dela seminariul din Gaiaţi, ca spiritual şi 

profesor de muzică, la Seminariul Central din Bucu

reşti, colegii săi i-au oferit un banchet în Galaţi. D i

rectorul seminariuiui, Păr. Beldie şi profesorul Munteanu- 
Râmnic ai^ rostit cuvinte însufleţiţe despre colegul care 

pleacă, iar cu părerea de rău a despărţirii, le-a răspuns 

mişcat Păr. Costea. Ziarul Galafii-Noi (19 Sept. 1923), 

din care luăm această ştire, scrie despre Sf* S a : „Prin 

plecarea sa din localitate, acesta lasă un gol mult six^t 

în lumea bisericească şi în cea şcolară, unde s’a re

marcat prin firea sa blândă şi prin caracterul său dis
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tins. Preotul Costea era foarte iubit de colegi şi elevi 

şi plecarea sa va lăsa multe regrete".

Cuvintele ziarului nu sunt o floare de măgulire 

pentru a împodobj o clipă de prietenie, ci răspund în 

totul adevărului. Păr. Costea e bărbat blând, paşnic 

şi iubit.
\

Ia r  arderea  tru p u r ilo r .—  Cu toate. înştiinţările 

noastre aci, propaganda pentru înfiinţarea de cuptoare 

pentru arderea morţilor merge înainte neoprită de nime

nea, ba încă organele vieţii publice încep a o ajuta.

Fireşte, fiecare e slobod să creadă ce vrea şi să 

lase a fi înmormântat cum vrea. Dar într’un Stat care 

vine şi declară prin Constiţiunea sa că are o religiune 

şi că el nu e Stat nici ateu şi nici neutru în materie 

religioasă, într’un asemenea Stat, nu se poate înţelege 

ca organele publice să sprijinească manifestări care 

izbesc în religiunea Statului.

Ca o astfel de faptă socotim noi ceiace ni se tot 

vesteşte prin ziare că Primăria oraşului Bucureşti spri

jină societatea pentru arderea trupurilor numită N ir

vana. Nu vedeţi? însuşi numele ei e o proclamaţiune 

împotriva creştinismului!

Astfel, citim în Dim ineaţa de 20 Sept. a. e.:

«Astăzi Mierouri, ora 5 p. m. societatea de cremaţiune 

nNirvac&u va ţine la primărie snb preşidenţia d-lui Costi- 

nescu primarul Capitalei, o şedinţă pentru discutarea sta

tutelor şi altor chestiuni urgente.

Şedinţa se ţine în cabinetul d-lui primar*.

Şi acum a doua ştire, din acelaş ziar, cu data de 

22 Sept:

«Miercuri la ora 5 dupl masă, membrii societăţii defn- 

eenuşare „NievanaM, au ţinut şedinţă sub preşidenţia d-lui 

dr. Costineseu, primarul Capitalei. v

S’au discutat pentru prima oară statutele societăţii, mo- 

dificându se unele articole.

S’a citit lista tuturor membrilor societăţii şi s’a făcut 

darea de seamă asupra sumelor vărsate la casa de depu

neri. Depunerile totale sunt 210.000 lei, iar al membrilor 

2310, la 1 Septembrie a. c,

S’a hotărât asupra taxei de membru fondator care rămâne 

tot 1000 lei, iar taxa de membru activ este de 200 lei. 

Cotizaţi uni «curente încă nu s’au fixat, totuşi ele vor fi nu

mai aşa de mari, ca să poată acoperi exclusiv cheltuelile 

de exploatare.

Adunarea mulţumeşte d-lui prof. C. Dissescu pentru dona- 

ţiunea de 100,000 lei, pentru ridicarea crematoriului.

S’a hotărât ca în viitor, orice vărsământ bănesc ce pri

veşte «Nirvana* să se facă la casieria centrală comunală 

din strada Sf. Vineri şi tot acolo se vor face înscrierile 

de membri noui. Recepisele se vor trimite ca şi până acum

dini iiig. M, Popovici, bulevardul Pake 129, secretarul 

societăţii.

S’a convenit ca crematoriul să se construiască pe înăl

ţimea oe domină oraşul, vis-a-vis de sanatoriul Gr. Alexan-

drescu. Acest Ioc este proprietatea comunei şi h  pis® la 

dîspoziţiunea societăţii.

Proeotul crematoriului se execută de d. architeot Mtrta 

Duiliu, iar ridicarea monumentului va începe în primăvară.

Adunarea generală a societăţii are loc la 14 Ottombrie 

în palatul primăriei Capitalei, strada Sf. Vineri.
*

Iată, aici avem toate amănuntele că Primăria oraşu

lui Bucureşti s’a pus cu totul în slujba celor ce vor 

să întroducă astfel de înmormântare decât cea pe care 

o avem din moşi strămoşi. Noi socotim că acest lucru 

nu se poate înfăptui fără ca organele bisericeşti să se 

amestece şi să spuie că organele publice nu trebuie 

să dea ajutor la astfel de iniţiative.

Citiţi şi aceasta din Universul dela 20 Sept. 1923 : 

Eri, la ora 7 d. a., s’a întrunit la primăria Capitalei

sub preşedinţia d-lui dr. Costineseu, comisiunea com

pusă din d-nii: D. Emanuel, prof. universitar; dr. I. 

Skupiewski, colonel Poenaru dela comenduirea pieţii; 

M. Negru şi M. Leonte, ziarişti; M. Popovici şi Tres- 

tianu, ingineri şi D. Florian, profesor, în vederea în

fiinţării în Capitală a unui crematoriu pentru cadavrele

omeneşti.

„S’a lucrat la alcătuirea statutelor, cărora li se va da 

forma definitivă într’o şedinţă viitoare14.

Ş T I R I

Cum să avem în Cluj biserică ortodoxă?
Păr. Onisifor Ghibu, care a scris mai multe articole

*

însemnate în Adevărul, în chestiuni bisericeşti şi na

ţionale, a scris în Nr. dela 1 Sept. al acestui ziar un 

articol vrednic de toată luarea aminte, în care ne spune 

că, pentru închinarea ortodoxă din Cluj, trebuie luată una 

din bisericile catolice din acel oraş. O asemenea propunere 

pare surprinzătoare. Cu toate acestea Păr. Ghibu argu

mentează de minune ca însuşi Papa ne dă temeiuri, chiar 

din această vreme, pentru o asemenea atitudine.

Mai întâi, spune Sf. Sa, bisericile catolice din Cluj 

sunt zidite cu banii Staţului şi deci Statul ar dispune 

de avutul său.

Dar ar putea Statui să umble astfel cu nişte averi 

confesionale şi sortite slujbei sfinte?

Părintele Ghibu a scris o cărticică în această pri

vinţă şi a trimis-o Ministeriului Cultelor pentru a lua 

o asemenea măsură în folosul cultului ortodox din Cluj. 

Temeiul cel mai de seamă îl dă Păr. Ghîbu în fap-
I

tul că acest lucru s’a făcut deja aiurea, în folosul ca

tolicilor care nu aveau biserică, în R iga , şi Parlamen

tul leton a aprobat trecerea unei biserici mari luterane 

în seama catolicilor. însuşi Papa a cerut aceasta şi a

căpătat.

Apoi în starea catolicilor din Riga se află cu mult 

mai mult Românii ortodocşi din Cluj. Ceiace a fost bun 

în Riga, nu poate fi rău la Cluj. Protestează catolicii 

însă şi declară părerea Părintelui Ghibu de act media- 

val şi bolşevism. Dar când au luat ei biserica din Riga, 

pentru ei n ’a fost bolşevism? De aceia e cu dreptul 

să luăm şi noi în Cluj biserică romano-catolică.
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Păr. Ghibu găseşte însă că noi arătăm în aceasta 

prea multă slăbiciune de frica Ligif Naţiunilor.

Parohie ortodoxă la  m arginea rom ân ism u

lu i .—  In Satu-Mar$y oraş din Maramureş, închină

torii ortodocşi erau puţini şi nu aveau chipul de a se 

organiza. Dar prin hărnicia Părintelui Meletie Răufu, 
acum preot militar în acele ţinuturi, iar pe vremuri 

fost protoiereu al judeţului Vâlcea, s’a înfiinţat acolo 

cea dintâi parohie ortodoxă, care ţine de episcopia 

Orăzii-Mari. Ziarul Tribuna Liberă (23 Sept, 1923) din 

acel oraş cuprinde o dare-de-seamă pe larg despre 

munca pentru înfiinţarea acelei parohii.

Se cuvine laudă Părintelui Răuţu pentru toată râvna 

sa. Numai la un singur lucru am avea de cârtit. Intre 

numele celor ce au dăruit bani pentru împodobirea 

locaşului de închinare al nouăi parohii, vedem trecute 

şi nume ca Mauriciu Şteinfeld. Probabil acesta nu e 

ortodox. Atunci ce caută amestecat în treburi ortodoxe? 

Şi sunt mulţi de aceştia...

M itropolia d in  Târgovişte.—  Vechea clădire a 

Mitropoliei din Târgovişte, a cărei restaurare se înce

puse de mult, a rămas iar părăsită, De 30 de ani nu 

se mai lucrează nimic la ea. Acum s’au întocmit însă 

două comitete: unul de onoare la Bucureşti şi altul 

activ la Târgovişte pentru a duce la capăt dorita res

taurare. Se va îndrepta o strigare către toată suflarea 

românească pentru ca să ajute la isprăvirea lucrărilor.

Biserica neam ulu i dela M ărăşeşti.—  Altă bise

rica a cărei zidire nu se poate isprăvi, din lipsă de mij

loace, e cea a cărei temelie s’a pus acum douăJuni la 

Mărăşeşti şi de care am vorbit în nr. nostru pe August

a. c. Se tot cer acum bani la autorităţi. Scriitorul aces- 

•tor rânduri însă a propus, în comitetul Societăţii orto

doxe, care cârmuieşte lucrările începute de ea, ca să 

facă o liturghie, aşa zisă «a Mărăşeştilor.» După po

runca vlădicilor Ţării, să se rânduiască o zi a anului,
« »

şi într’însa să se facă slujbe creştineşti în tot întinsul 

Ţării româneşti. Preoţii să ţie cuvântări şi să facă apel 

la popor să puie mână dela mână pentru a se putea 

clădi şi isprăvi biserica dela Mărăşeşti. Aceia va fi ziua 

pentru „liturghia Mărăşeştilor/

Când 10,000 de preoţi vor grăi către poporul unei 

ţări întregi, nu se poate să nu se găsească mijloacele 

de a clădi o biserică de însemnătate istorică, fără a 

mai cere bani la stăpânire.

E mai frumos să zidească poporul deadreptul.

Alta, caşi arderea trupurilo r.—  Libercugetătorii 

cer să se organizeze şi ei, căci zic în apelul lor, pub

licat în Adevărul dela 28 Sept. a. c. că „numai pen

tru apărarea liberei cugetări, a acestei atât de scumpe 

victorii a minţei omeneşti, pentru care s’au dat atâtea 

lupte mai ales în ultimele timpuri, nu s’a făcut încă

nimic la noi».

Dar oarece ce trebuia să se facă? ne întrebăm noi. 

Cine ameninţă în această ţară libera-cugetare, de se

simte nevoită să vorbească de «apararea liberei cuge

tări»? Când se tipăresc la noi atâtea ticăloşii, fără să 

le puie nimenea mâna în gât, şi le tipăresc oamenii 

fără nicio credinţă, dela reviste porcoase ca Pardon, 

Tiribomba şi altele, mai poate fi vorba de apărarea 

celor care, neavând nicio credinţă, îndrăznesc prea mult?

Singura apărare de înţeles e alta: Aceia de a ne 

apăra noi de ei.

Dar să le ascultăm argumentatea lor:

«Acum, când este la ordinea zilei organizarea cul

telor, cei care nu sunt adepţii nici unei religii, cari vor 

să fie liberaţi de jugul unor tradiţii necorespunzătoare 

cu spiritul vremei de azi, se găsesc neorganizaţi şi deci 

în imposibilitate de a cere şi obţine şi ei respectarea 

şi recunoaşterea oficială a convingerilor lor».

Iată oameni care-şi fac treabă degeaba .. Doar avem 

în legi că nimenea nu poate fi urmărit pentru credin

ţele lui. Atunci ce vor dumnealor mai mult pentru recu

noaşterea oficială a convingerilor lor?

La mijloc e mai mult decât atâta. Uneltitor în ase

menea chestiune e avocatul Negreanu din B-dul Elisa- 

beta 4, care după nume pare a fi un Schwartzy şi atunci 

înţelegem că nu e vorba de apărare, ci de o organi

zare îndreptată împotriva creştinismului.

Num irea directorului S fântu lu i S inod şi a 

Consistorulu i Superior.— Prin înaltul Decret Re

gal Nr. 4644, din 12 Oetomvrie c., Cucernicul Preot T. 
Simedrea. paroh al parohiei „Sf. Nicolae-TabacuM din 

Capitală, a fost numit, pe ziua de 14 Septemvrie 1923 

In postul vacant de director al Cancelariei Sf. Sinod 

şi Consistoriului Superior Bisericesc.

Nou membru în  Consisiunea monumentelor 

is to rice .— Prin înaltul Decret Regal Nr. 4642, din 12 

Octombrie 1923, Prea Sfinţitul Visarion, Episcopul Ho- 

tinului, a fost confirmat membru al Comisiunei Monu
mentelor Istorice, Secţia Regională pentru Basarabia, 

pe restul periodului în curs, adică de la 1 Septembrie 

1923, până Ia 1928, în locul D-lui P. Nicorescu, ple

cat din Ţară.

Trei prefecţi cu merite pentru B iserică. — Prin

înaltul Decret Regal Nr. 4643, din 12 Octombrie 1923, 

Maiestatea Sa Regele a conferit medalia Răsplata 
Muncii pentru Biserică cl I d-lor: Enric Voinescu, pre

fectul judeţului Caliacra; Dr. Taşcu Pucerea, prefectul 

judeţului Durostor şi Gh. V. Constantinescu, prefectul 

judeţului Ialomiţa, pentru sprijinul dat bisericilor din 

acele judeţe.

Epitrop bisericesc m eda lia t.—  Prin înaltul De

cret Regal Nr. 5645, din 12 Octombrie 1923, Majesta

tea Sa Regele a conferit medalia Răsplata Muncii 
pentru Biserică cl. II d-lui Ion Mihalcea} epitrop al 

parohiei Fătăciunea comuna Şendreşti, judeţul Tutova,

pentru osteneala cheltuită cu strângerea mijloacelor 

trebuincioase la dregerea bisericii din acea parohie.
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Şezători religioase. In enoria Bisericii Sf. Treime- înfiinţat o foarte buiiă revistă bisericească, Legea Român
Teiu, se vor ţine, odată cu începerea iernii, şezători 

religioase săptămânale, prin casele creştinilor. Vor f i

nească, şi-a înfiinţat acum şi ceva mai mult oa un semi

nar: o Academie teologica. Inoă de sub Unguri se afla

chemaţi la aceste adunări: bărbaţi, femei şi copii. Şe- în Oradea-Mare o Academie de drept. Noal episcop

zătoarea va dura două ceasuri şi se va deschide printr’o 

rugăciune, rostită de toată ndunarea.

Orăzii-Mari, P. S Roman a cerut guvernului să i ajate a 

deschide şi o Academie teologică, alăturată pe lângă cea

Se va citi apoi un capitul din N. Testament, se va de drept, aşa că, cu timpul; să se ridice o întreagă uni 

tălmăci de preot şi vor urma după aceea discuţii des

pre ideile, cuprinse în acel capitul. Vor avea loc şi 

discuţii asupra diferitelor nevoi de gospodărie şi bună 

stare a enorii. Creştinii vor fi puşi să înveţe pe dea

supra, ^ tihuri din sf. Scriptură şi rugăciunile obiş

nuite din toate zilele. Şezătoarea se va închide cu o 

rugăciune de mulţămire, rostită de întreaga adunare.

Examenele de capacitate pentru sem inariile  

d in  Rom ân ia  veche. —  După multe amânări, în sfârşit, 

s’a hotărît când să se ţie examenele de capacitate pentru 

catedrele de ştiinţe teologice dela seminariile din România 

veche. Se vor ţinea la 24 Noembre, sub prezidenţa Părin

telui Dr. /. Mihălcescu, iar membri examinatori vor fi d. 

G. G. Antonescu, profesor universitar, Păr. Econ. P. Par- 
tenie şi Econ. Serghie Bej an.

De asemenea se vor ţinea examene de muzică biseri- 

ceaşcă. Prezident va fii Prea Sf. Arhiereu Evghenie Pi- 
teşteanuy iar membrii d-nii D. G. Chiriac, profesor la 

conservatorul din Buoureşti, şi Popescu-Pasărea, profesor 

de muzică bisericească la Seminarul Central şi „Nifon“ din 

Buoureşti.

Noua revistă eparhială. —  In Transilvania, flecare

eparhie ortodoxă îşi are o revistă a ei, care nu e numai 

un monitor în care se pun ştirile privitoare la eparhie, ci 

şi o adevărată publio&ţiune de studii în oare se tipăresc 

lucruri foarte bune.

Eparhia nou înfiinţată a Clujului încă nu-şi avea o re

vistă. De curând însă şi a înfiinţat una şi acest nou Ţinut 

bisericeso şi se chiamă Renaşterea, caşi cea dela Craiova. 

Dumnezeu să întărească pe redactori la lucru cel spornici

Studente în  facultatea de teologie. —  Până acum

nu se primeau studente în facultatea noa»tră de teologie 

din Bucureşti, după cum, de altfel, nu erau primite nici la 

alte facultăţi de teologie. Din toamna aceasta însă, starea
*

de mai nainte se prefaoe cu totul, în oe priveşte ches

tiunea aoeasta, la teologia din Bucureşti. Consiliul Profe

soral al numitei facultăţi, sub prezidenţia noului decan, d. 

Dr. D. G. Bproianuy a hotărît că şi fetele se pot înscrie 

şi urma în acea facultate.

Credem că e o măsură bună şi însufleţită de un duh 

înaintat, fiindcă toată suflarea omenească trebuie să aibă 

putinţă de a învăţa carte biserioeascS.

versitate.

Guvernul a primit propunerea Prea Sfinţitului Episcop, 

şi anul acesta, la 3/16 Oct,, Academia s’a şi putut deschide, 

având numai anul I, iar treptat treptat, înfiinţându-se şi 

ceilalţi ani.

Ne bucurăm că s’a ridioat un nou aşezământ de învăţă

tură teologică ortodoxă.

Ziar cârm uit de un preot, —  Peste munţi avem 

multe ziare cârmuite de preoţi. Unul din acestea, bun şi 

simpatic, este Luminătorul (tot aşa se numeşte şi revista 

eparhială din Chişinău). El continuă o revistă bisericească 

de mai nainte, care se numea Revista Preoţilor şi care 

a apărut 12 ani, Nu ştim împrejurările în care s’a făcut 

această schimbare, oricum, vedem însă că, în chipul de 

aoum, Luminătorul este o foaie şi plăcută şi bună. Are 

un ton viu şi materie felurită. In mare măsură, această 

materie e de cuprins creştinesc şi bisericesc. E o foaie mai 

bună decât Ardealul din Braşov şi decât Drum nou din 

Bocşa-montană, care e cârmuit tot de un preot, Părintele 

Mihail Gaşpar. Luminătorul e cârmuit de Părintele D. 
Vonigaf şi foaia sa apare în fieoare Duminecă. Ii urăm 

drum bun şi spornic înainte.

R om ân ii ortodocşi răm aşi la  Sârbi. —  Lumi
nătorul dela 28 Aprilie a. c., ne dă ştirea că Românii 

ortodocşi rămaşi la Sârbi, în urma tragerii graniţei după 

tratatele de pace, sunt în număr de 140.000, iar alţi 

40.000 sunt uniţi. Ortodocşii sunt mai sâoâiţi de Sârbi, pe 

când uniţii sunt mai scutiţi de necazuri, întrucât sunt so- 

cotiţi ca minoritate confesională, stând sub scutul catoli

cismului, Aceasta ar ispiti pe unii Români ortodocşi ca să 

troacă şi ei la unire,

Noi dăm ştirea sub rezervă, dar dacă este aşa, trebui© 

să spunem că apăsarea sârbească aduce pagube credinţei*

încă un pas înainte a l Societăţii Ortodoxe. 

Societatea Ortodoxă îşi avea în Iaşi un local vechiu 

pentru şcoala ei. In timpul din urmă însă, o mulţime de 

greutăţi se abătuseră asupra acestui local, Azi Societate* 

l-a putut lua în stăpânire, l-a înoit cu totul, iar Dumi

nică, 21 Oct. s’a făcut sfinţirea şi inaugurarea. Ca 

prilej s’a desfăşurat o sărbătorire, care a cinstit m in;* 

cheltuită. E un nou şi vrednio pas înainte.

Fie aşa oât mai mulţi!

Nouă academ ie teologică. —  După cum are câte

o revistă, tot aşa fiecare eparhie ortodoxă de peste munţi 

are şi câte un seminar. Numai eparhiile nou înfiinţate a Clu

jului şi Orăzii-Mari n’au încă astfel de şcoale pentru for- 

marea «lenţilor lor, Âm sta din urmă însă, după cum şi-a

Vitejia stareţului dela Secu. —  In Nr. pe Sep

tembre a. c, a acestei reviste, am dat ştirea cespre 

vitejia preotului Vasile Găiseauu din Militari Irfov, 

care a prins de veste că în biserică se ailă un a 

dat alarma şi l-a prins,
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De data aceasta, putem da o veste şi mai straşnică: 

stareţul dela Mănăstirea Secu, jud. Neamţu s’a şi lup

tat cu hoţii de codru.

O ceată care bântuia cu prădăciunile prin susul Mol

dovei, a aflat că stareţul dela Secu a încasat bani mulţi 

în Târgu-Neamţului şi că vine cu ei la Mănăstire. Cu 

adevărat, stareţul încasase bani mulţi pentru cheltuelile 

mânăstirii şi pentru o exploatare de pădure care se 

face pe socoteala ei. Cu aceşti bani la sine, a pornit 

la drum, însoţit de doi călugări şi un mecanic.

Hoţii le-au eşit înainte şi le-au cerut bani. Dar dru

meţii au pus mâna pe arme, s’au dat după trunchiuri 

de copaci şi au început a trage. Lupta a ţinut mult, 

până ce un hoţ a fost lovit: Odată cu aceasta s’au 

auzit scârţâituri de căruţe pe aproape şl hoţii au fugit.

Cu preţul vieţii, călugării au apărat avutul mânăs

tirei. Stareţul, fost militar, a dat inimă tuturor şi au 

luptat ei 4 cu 6 hoţi.

T A B L O t T

dt piroanele din slnjba Bisericii: minute, decedate, mutat*

îiaiat&te, ete. în cursul lunii Octomvrie 1023

NUMIRI Şl SUPLINIRI

1. Jerom. Vartolomei Buţu, Preot, Suplinitor parohia Mirceşt

Roman t Oct.

2. Stela Hristofor, copistă, Episcopia Dunării de jos numită

1 Octombrie.

3. Dumitru Mărgărit sub-protoereu Circ. 1, jud. Vâlcea, nu

mit 1 Octomvrie.

4. Grigore Popescu, Misionar, Episcopia Roman, numit 1 Oct.

5. Cezar Ignat, Preot, numit parohia Vultureşti pe 1 Oct.

0. Micluş Rizescu, Preot, numit parohia Slobozia-Cireşui Ia- 

lomija 15 Oct.

7. Iulian Constantinescu, Diacon, Episcopia Constanfei, 1 Oct.

8. Ioan Nacu, Preot, suplinitor parohia Brădiceşti, Fălciu 1 Oct.

9. Const. 1. Ghiocel, epitrop, Zgripeşti, Muscel 1 Oct.

10. Ion Marinescu, „ „ „ 1 „

11. Ion Pavel, Paroh la Gropile, Bacău 15 Oct, i

12. loachim Moraru, Diacon, Episcopia Huşilor, 1 Oct. v

13. N. Diaconul, Paroh, Valea Vandei Muscel, 1 N-brie.

14. Grigore Popescu, epitrop, Ceratu, Dolj.

15. Octavian St. Popescu, Preot paroh, Brebu, Prahova, 1 N-brie.

16. Carol Voinea, Preot, Cavarna, Caliacra 1 N*brie.

17. Nicolae Ciocoiu, Preot, Poenele de jos, Roman, 15 Oct.

18. Nectarie Ghioca, Superior, Mănăstirea Brazi, Putna 15 Sept, 

Î9. Alexie Moroianu. Preot, suplinitor, parohia Comana, Cons

tanta 1 Oct.

20. Coman Mărdărescu, epitrop, Scânteia, Vaslui.

21. Zosima Târâlă, Stareţ, Mănăstirea Găvanu, 1 Oct.

22. leremia Burcescu, Ieromonah suplinitor par. Stobozia

Brăila, 15 Oct.

23. Gavrilă Samoilă, Ieromonah, par. Duramuluţ Caliacra 1 Oct.

24. Gheorghe Amzărescu, Paroh, Strâmbenl Argeş, 1 Oct.

25. Gheorghe Scopos, Paroh, Călineşti, Fălciu, 1 N*brie.

26. Dumitru Barbu, Paroh, Ciortălău, Tutova, 1 N-brie.

27. Pavel Bădiceanu, Paroh, Miteşti, Dolji, 1 Oct.

28. Râpeanu Alex., Paroh, Star-Chiojd, Prahova, 1 N-brie.

29. lancu M. Cristescu, Pr. ajutor, Şelaru, Vlaşca 1 N-brie.

30. Iordache Taivan, grădinar, Episcopia Huşi, 1 N-brie.

31. D, ComUneşcu, Preot suplineşte par, Buhăeşfi, Vaslui 1 Oct,

Cireş,

1.
2.

3.

4.

M O R Ţ I

Crăciun Pr. Toma, cântăreţ Bozioru, Muscel, 25 Sept.

Anastase Dima, Epitrop bis. Ad. Maicii Domnului, Focşani, 
26 Sept.

Tudor St. Jigheanu, epitrop, Poţelu Romanaţi.

Dumitru Popescu, Preot, Mănăstirea Putna, 24 Sept.

1.

2

ÎNAINTAŢI

Stoian N. Gheorghe, Pr. ajutor ca paroh al bisericii Negru 

Vodă, Câmpulung 1 N-brie.

Ioan Ionescu, Pr. ajutor, ca paroh al bis. Sf. Apostoli, Alexan 

dria, 1 Oct.

DEMISIONAŢI

1. Niculae Bucur, Epitrop, Buga, Bacău.

2. Rafail Diaconescu, Stareţ, Mănăstirea Govora, 1. Oct.

3. Const. Gheorghe, cântăr. Pârscov, Buzău, 15 Oct.

4. Teofil Diamandi, cântăr. Blazani, Buzău, 1 Oct.

5. D. I. Burghiu, Dirig. corului bis. Albă, Capitală, 1 August.

6. lsbăşescu Nicolae, Preot, bis. Negru-Vodă, Câmpulung

7. I. Ostafi, cântăr. bis. Mitoc, Dorohoi, 1 Oct.

8. îsaia Parteni, stareţ Mânăstirea Găvanu, 1 Oct.

9. Alexe Negoescu, Epitrop, |ugureanu, Brăila, 1 N-brie.

PLECAŢi DIN EPARHIE

1. Gheoghe Popescu, Paroh, V. Danului Argeş, 15 Oct.

M U T Ă R I

1. Petre Chirlcu(ă, Preot, dela Episcopia Dunării de jos, la bis

St. Ion, Galaţi, 1 Oct.

2. Sandu Marinescu, Preot, dela Mădulari, Vâlcea, la Uşurel

Vâlcea, 1 Octombrie.

3. Grigore Popescu, Preot, dela Uşurei la Mădular, Vâlcea, 1 Oct.

4. Popescu Niculae, Pr. dela Schimbaţi la Mâneciu Pământeni,

Prahova, 1 Oct.

5. Rezmeriţă Gr., Preot, dela Ghindâoani la Răuceşti, Neamţu,

1 N-brie.

6. Simionescu Tache, Preot, dela Movila la Bolteni, Ilfov 1 N-brie»

PUŞI IN DISPONIBILITATE

1. A. Păunescu, cântăreţ, Leu II, Romanaţi, 1 Apr.

2. Năstase Georgescu, copist Protoieria Roman, 15 Sept

INLĂTURÂR1

1. Ioan Avramescu, cântăreţ, Bozioru, Buzău, 1 Oct.

2. Const. Dumitrescu, Epitrop, Colteşii, Vâlcea, 1 Oct.

3. Fragă Gheorghe, Epitrop, legălia, Ialomiţa.

4. Const. Petcu, Lpifrop, Afumaţi, îltov.

*5. Dumitru Dobre, „ „

Preoţi ea in te res  pen tru  v ia ţa  p o lit ic ă .— Fără 

gând de a spune de bine sau .de rău, consemnăm 

numai ca un fapt social partea vie pe care o iau mulţi 

preoţi la viaţa politică. La întrunirea naţionalistă-demo

crată dela 19 Noembrie c. în Tg.-Neamţului, a prezidat 

un preot Afară de el, au mai luat cuvântul şi alţi 2 

preoţi din totalul de 11 vorbitori. Aceasta înseamnă 

că partea preoţilor e destul de mare-
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Pentru a se ajunge la o potrivire între anul revistei 
şi cel financiar şi a se uşura astfel cu mult facerea 
socotelilor, direcţiunea acestei reviste a hotârît să 
întindă anul acesta al revistei până la 1 Ianuarie, 
aşa câ, în loc de 12, anul acesta va avea 15 numere; 
caz care a mai fost odată în trecutul revistei, în forma 
ei de înaintea războiului.

Sem inar care stă pe  loc. —  Seminarul din Con

stanţa încă nu s’a deschis.

Ce nu ştie specia listu l re lig iunilor.—D. I. Teo
dor eseu, care tot scrie în Adevărul şi Dimineaţa în 

materie religioasă şi care preda odată şi cursuri de 

istoria religiunilor la universitatea populară cea de 

înainte de răsboi, scrie în Adevărul dela 5 Oct. că 

numele de Ialdabaot a fost scornit de Anatole France 
şi pus în opera sa „Răzvrătirea îngerilor".

Apoi s’a cam încurcat istoricul religiunilor, pentru 

că noi cunoaştem numele acesta de când învăţăm la 

istoria dogmelor teoriile gnostice. Acolo l-a găsit şi 

Anatoie France şi nu l-a scornit el.

Personalul bisericesc scutit de prestaţie. 

Ziarul oficios Viitorul (10 Noembrie c.) ne aduce 

ştirea că Ministerul de Interne a trimes ordin pre

fecţilor să puie în vedere primarilor să nu mai supuie 

la plata prestaţiei personalul bisericesc care e scutit 

de aceasta prin legea clerului mirean.

Tratativele bisericeşti ş i şcolare între Rom ân i

ş i Sârbi. — O comisiune alcătuită din Sârbi şi Ro

mâni lucrează pentru o înţelegere pe teren religios şi 

şcolar. S’a ajuns la hotărîrea ca, la seminarul sârbesc 

din Vârşeţ, să se înfiinţeze o secţie românească, cu 

profesori români, iar la şcoala normală din Tim işoara 

o secţie sârbească. Delegaţiunea românească cere şi un 

vicariat orrodox românesc la Vârşeţ.

Episcop român-unit în  America. — Episcopul 

unit al Lugojului Dr. Alexandru Nicolescu, s’a dus în 

America spre a aduna mijloace pentru Biserica unită 

dela noi.

Se va fî plâns că unirea e în primejdie^şLcă trebuie 

mijloece pentru a o ţinea în viaţă.

Articole despre Locurile Sfinte* — In mai multe

numere din ziarul săptămânal Ardealul din Braşov, d. 

G' D . Cruceanu scrie articole din Ierusalim despre 

locurile de închinare de acoio.

MULŢĂMIRI
S f M itropolie a Moldovei aduce calde mulţămiri

d-lui Constantin Tăutu, avocat din Iaşi, care a dă

ruit bisericii din nou zidite în comuna Trifeşti} pa

rohia Zaboloteni, jud. Ia ş i, un policandru mare de

alamă, preţuind 3000 de lei, şi ajutând şi cu bani la 

zidirea bisericii şi împodobind-o cu lumânări la sfin

ţirea ei.

Dumhezeu să-l ocrotească în toţi paşii vieţii iui!

Epitropia parohiei F ilip  din Vălenii-de-Munte, jud. 

Prahova mulţămeşte ferbinte d-lui C. Banu, fost minis

tru şi d-lui N. Io rga  pentru hotărârea luată de a în

fiinţa un muzeu în curtea bisericii.
/

Dumnezeu să le ţie în seamă frumoasa faptă!

S f  Episcopie a R âm nicu lu i, Noul Severin aduce cele 

mai vii mulţămiri d-lui M itu Andreescu, publicist, direc

torul Societăţii Industriale  din Craiova, pentru inimoasa 

sa faptă de a fi dăruit conacul său din parohia Ro- 

jiştea-Dolj, ca să slujească drept casă parohială.

Dumnezeu să-l răsplătească cu toate bunătăţile Sale, 

pentru vrednica faptă!

BIBLIOGRAFIE.
leon . Gh. Leu, Anuaru l istoric a l Sem inarulu i 

rMelhisedec Episcopul* din Ism ail. Mănăstirea 
Cernica 1928. Volum de 116 pagini pe hârtie velină for
matul în 8, fără arătare de preţ.

P r . Ioan  V. Popescu, C ălăuza  C reştinu lu i în  fata 
Adventiştilor, după S fânta Scriptură, Târgu-Jiu
1928. Broşură în 16 de 16 pag. Preţul 3 lei.

Educaţia, revistă lunară pentru Şcoală şi Fam ilie , 
Nr. pe Sepi— Oct., Bucureşti, 1923. Nr. dublu 6 lei. Abo
namentul pe an 30 de lei.

Revista teologică, pa Aug— Oct. 1923, No. 8— 10.
Sibiiu. Un Nr. 6 lei. Abonamentul pe an 60 de lei,

#

Arhiva, Revistă de istorie, filologie şi cultură ro
mânească, Nr. 3— 4 Iulie-Oct. 1923, Iaşi. Cuprinde ca 
materie de istorie literară şi religioasă articolul d-lui Gh. 
Ghibănescu: „Evangheliarul Mitropolitului ¥arlamM. 

Abonamentul 100 de lei pe an. )

/

Revistă monahicească*—A apărut şi a ajuns la 

No. 2 şi o revistă monahicească, cu titlul Glasul Mona

hilor. E scoasă de Ieromonahul Dionisie Lungu} de două 

ori pe lună în Bucureşti.

Sem inar bun.— In urma anchetei Părintelui P. P ar- 

ihenie, inspectorul seminariilor, şi a d»lui I. Gh. Savin , 

inspector general al Cultelor, la 

Melohisedeeu din Ismail, condus de Păr. Econ. Gh. Leuy

s’a stabilit că acel seminar e unul din cele mai bine câr

muite din toată ţara.

seminariul „Episcopul

în loc de

Poşta Redacţiei

In Viaţa Creştină Nr. 5—6 citesc următoarele:

«O altă observaţie ce am avea de făcut este că se- 

riositatea unei reviste «a Sfântului Sinod» nu cadrează 

cu acele scrisori cu caracter personal care le găsim 

de obiceiu ia sfârşitul ei. — „Poşta Redacţiei" poate 

fi un mijloc de a uşura corespondenţa cu cititorii, dar 

nu se poate transforma într’un oficiu în care cele mai 

superioare probleme bisericeşti să fie amestecate cu

amintiri şl consideraţii personale».
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Este oare întemeiată această învinuire ? Coprinde 

într’adevăr Revista oficială a Sfântului Sinod scrisori 

cu caracter personal? Găsim oare la Poşta Redacţiei 
amintiri şi consideraţii personale amestecate cu cele

mai superioare probleme bisericeşti ?

Eu, drept să spun, cercetând cu deamănuntul a- 

ceastă învinuită poştă a redacţiei, am găsit că, pe lângă 

cele 2—3 rânduri adresate părintelui Petru Chirică 

din Hiliţa, Iaşi (Februarie 1923), mai pot fi ţintite de 

către Viata Creştină şi următoarele «amintiri perso

nale» tipărite în Decembrie 1922 :

«Părintelui Ioan Iliescu, Paroh în Celaru, Roma- 

naji, — Nu te-am uitat deloc. — Parcă te văd în cl. 

VI, când te necăjeam să te uiţi mai senin şi să nu 

te ară{i cu o înfăţişare chinuită. Dar n’am stat noi de 

vorbă data din urmă vara în 1918, când te întorseseşl 

din Moldova, lângă nucul din faţa infirmeriei dela Semi

narul Central ? Vezi că n’am uitat şi-mi pare bine când 

descopăr pe foştii mei elevi, cu care acum pot comunica 

pe altă cale. In ce priveşte articolul......

Iată un profesor, care primind un articol dela un 

fost elev, îi arată acestuia că departe de a-1 fi dat

uitărei, îl are într’una în minte întipărit şi împresurat 

de scumpe aduceri aminte de pe vremea neuitată, când 

se urzea o atât de trainică legătură între profesor şi 

şcolari. Ce dulce fiori trebuie să fi stârnit această 

sfioasă chemare a trecutului, nu numai în sufletul Pă

rintelui .Iliescu, dar şi în sufletele tuturor foştilor 

şcolari! Citind acest prietenos răvaş, vor fi prins a nă

dăjdui, că nici dânşii nu au fost daţi uitărei!

Nu cadrează oare cu «seriositatea» unei reviste a 

Sfântului Sinod acest strâns şi minunat mijloc de a 

trezi cele mai frumoase emoţiuni în sufletele tuturor 

celor, care, împreună cu părintele Iliescu, au stat ani de 

zile pe băncile Seminarului Centrai ? Sunt oare în 

zadar aşternute pe hârtie aceste 3— 4 învinuite rân

duri, care deşi pot să pară adresate unuia singur, 

sunt totuşi în stare să facă pe atâ{ia «foşti şcolari» 

să tresară ?

Cu cred că nu.

Dar atunci, — prin ce altceva, «acele scrisori cu 

caracter personal» au putut să pară nepotrivite cu 

serios,tatea unei reviste a Sfânului Sinod?

Eu, recitindu-le, am aflat că prin ele se caută a se 

astâmpăra fireasca nerăbdare a a colaboratorilor, care 

nu-şi văd articolele tipărite la timpul dorit. Şi cine 

s’a ocupat cât de puţin cu gospodăria unei reviste, 

ştie cât de mult ajută ia adunarea materialului şi cât 

de bine venit este acest metod pentru amorul pro

priu a! colaboratorilor. Cred că .în parte şi mulţumită 

acestui metod se datoreşte faptul că, în timp ce a- 

proape toate revistele duc lipsă de material, — sin

gură această publicaţie a Sfântului Sinod poate să afirme 

că are «teancuri» de articole pentru un an întreg.

Apoi, tot în această învinuită poştă a redacţiei ci

titorii pot afla: preţioase îndrumări în ceeace priveşte 

compunerea articolelor; — meticuloase şi prea inte

resant* informaţii cu privire la cărţii» d« predici, de

slujbă, calendarele, foile pentru popor; îndreptări, pri

vind datoria preotului de a tăinui păcatele aflate ca 

duhovnic; — sfaturi pentru a combate adventismul; 

precizări cu privire la recăsătorirea preoţilor, cuge 

4ări asupra trebuinţei de a înzestra şi materialmente 

biserica, etc., etc.

Sunt oare toate acestea scrise numai pentru a .în 

locui obişnuitele cărţi poştale, sau sunt ele frămân

tate şi chibzuite pentru folosinţa tuturor ? — Eu unul, 

nu pot îndeajuns preţui prija pe care Poşta Redacţiei 
veşnic o poartă întru a se trudi să scrie, nu numai 

pentru cel care o provoacă, ci mai ales pentru marea 

majoritate a cititorilor. — Aşa, de pildă, cine nu re

cunoaşte că, următoarele rânduri scoase dintr’un răs

puns, destinat Părintelui Onica, — nu sunt ele vred

nice, nu numai să încurajeze pe cei care vor să mai 

stea pr'n mănăştiri, dar încă şi să dumirească pe cei 

care îşi înehipuiesc că, numai trecând prin şcoli înalte, 

poate cineva să capete o adâncă învăţătură bisericească?

«Cine are cărţile cu slove vechi — spune Poşta 
Redacţiei — care se tipăreau odată la Mănăstirea Neam

ţului, la Mitropolia laşului, ori la cea din Bucureşti, 

şi le citeşte, are chip de a învăţa multă carte bise

ricească. — Găseşti bucăţi multe din Sfinţii Părinţi 

sau din scriitorii însemnaţi ai Bisericii Ortodoxe. — 

Dacă cineva n’ar şti slova nouă, şi ar ceti numai în 

cea veche, ar avea la îndemână atâta material, că te-ai 

mira cât a putut învăţa omul acela numai din astfel 

de cârţi. — Dai uneori peste călugări, care au citit 

numai în felul acesta şi te minunezi de învăţătura bi

sericească pe care o ştiu».

In orice caz, eu sunt încredinţat că nici unul din 

îândurile cuprinse în mult cuprinzătoarea poştă a re

dacţiei nu este scris şi tipărit cu gândul mărunt de 

a «uşura corespondenţa cu cetitorii». — Toate, abso

lut toate rândurile din Poşta Redacţiei sunt scrise şi 

tipărite cred eu, cu gândul înalt de a lumina pe cât 

mai mulţi şi de a întreţine o cât mai strânsă legă

tură între Revistă şi cetitorii săi. — Căci nu o «uşu

rare»-, ci un adaos de muncă aduce Poşta Redacţiei 
celor care o scriu.

Dar să mă opresc, şi să răspund la o întrebare, pe 

care sunt sigur că mulţi şi-o vor pune : Pentru cê  

mă amestec eu în această discuţiune ?

Pentru că, la drept vorbind, eu sunt cel care am 

dat îndemnul de a se trimite cititorilor prin Poşta 
Redacţiei tot mai numeroase răvaşe, nu având «un ca

racter personal», ci privind cât mai -multe din cele 

mai însemnate şi mai de actualitate chestiuni.

De aceea, — şi spre a mea dumirire, aşi ruga pe 

cei care se arată nemulţumiţi de Poşta Redacţiei, să 

binevoiască a tipări, nu învinuiri vagi, ci acuzări pre

cise. — Să ni se arate, care anume părţi* din scrisori 
au până într’atâta «un caracter personal», încât să 
nu cadreze cu seriositatea unei reviste a Sfântului 
Sinod. Şi încă ceva : Să ni se înşire şi urmările rele ce 
ar putea izvorî din publicarea unor asemenea serisor .

M. MIliĂILEANt'
Pr#fr««r, .
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SPRE  ŞTI INŢA .

Comitetul redactor al revistei B IS E R IC A  O R T O D O X Ă  RO M A N Ă  se compune d in : 

I. P. S. Mitropolit Primat t>r. Miron Cristea, Preşedinte de onoare; P. S. Episcop 
Vartolomeiu, director; Prof. Dr. Ioan Mihălcescu, prim-redâctor; Arhim. Scriban, secretar 

de redacţie. Redactorii revistei: i . Profesorii facultăţii de teologie din Bucureşti: D r. 

D. G. Boroianu, D r. C. Chiricescu, Dr. Drag. Demetrescu, Dr. V. G. lspir, Econ. C. 
Nazane, Econ. Dr. I. Popescu-Mălăeşti, Pr. Dr. Nicolae Popescu; 2. Protesorii facul

tăţii de teologie din Cernăuţi: Dr. V. Gheorghiu, Dr. V. Şes an, Dr. V. 7 arnavscht, Dr. 

N. Cotos; 3. Pr. Cicerone Iordăchescu, Iaşi/ Dr. Romulus Cândea, Cernăuţi. Dr. Ioan Lup aş t 
Dr. St. Cioroianu, Iconom Serghie Bej an, Dr. Gh. Ciuhandu şi d. St. Berechet.
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Se primesc spre publicare şi articole dela alte persoane decât dela Comitetul redac

tor, în condiţiunile următoare:

Articolele originale se vor [plăti cu 1000 de lei coala în formatul de faţă al revistei, 

traducerile şi recensiunile 800 de lei, cronicile şi răspunsurile 600 de lei.

Articolele care au fost publicate mai întăi aiurea şi care se vor reproduce pentru 

însemnătatea lor şi de această revistă, nu se plătesc.

Toate articolele trebuiesc scrise citeţ şi fără <va urma».

Orice corespondenţă privitoare la redacţie se va trimete pe adresa secretarului de re

dacţie Arhim. Scriban, Bucureşti, str. Cernica 3, sau pe a primului-redactor: Prof. I.
Mihălcescu, Bucureşti, Aleea R ignault 5.

Pentru tot ce priveşte administraţiunea revistei, interesaţii se vor adresa secretarului 

administrativ al revistei, d. D. Sireteanu, Bucureşti, localul Sfântului Sinod, la biserica Antim .

Revista se trimete tuturor parohiilor, ca şi în trecut. Persoanele particulare care vor 
voi să li se trimeată trebuie să se adreseze administraţiunii.

4 •

A B O N A M E N T U L
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m

1 an . . . . . . . 1 0 0  lei. Pentru străinătate, se adaugă transportul.

1 număr 10 lei.

Toate abonamentele se trimet secretarului adm inistrativ: d-lui D. Sireteanu, Bucureşti,

Sf. Sinod, Biserica Antim .

(Vezi hotărârea Sf. Sinod în Biserica Ortodoxă Română 1 Iunie 1923, pag. 658-659)*

Tipografia Cârţilor Bisericeşti -  1S23
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Bucureşti Seria II. Anul XL I. Nr. 14 (512). Noembre 1923

DESPRE SIMBOLiSMUL RITUALUL MASONIC

f

In loje s’a cultivat foarte mult simbolismul, a mărul lumii, căci sunt patru puncte cardinale,
cărui înţelegere a dat naştere în lagărul maso- patru elemente (focul, pământul, apa şi aerul),
nic unei adevărate ştiinţe, şi s’a desvoltat un patru râuri ale Edenului etc. Şapte ca unul ce
ritual destul de complicat şi ciudat a cărai pâ- rezuită din trei, numărul Dumnezeirii, şi patra,
trundere reclamă de asemeni oare care studiu 
şi sforţare.

Manualele masonice înlesnesc pătrunderea în 
rostul simbolismului şi cunoaşterea ritualului prac
ticat de loje. Să urmărim şi noi atât pe unul 
cât şi pe celălalt.

In procedarea lor metodică, manualele explică 
de la încept ce trebue să se înţeleagă sub nu
mele de simbol.

Cuvântul grecesc o6|jl(3oXov derivat din verbul 
aojxP&XXstv a arunca la un loc% a se întâlni, în
semnează contopirea a două lucruri deosebite.

numărul lumii, e numărul cate reprezintă unirea 
Dumnezeirii cu lumea, etc., etc. Toate mişcările 
preoţilor în timpul serviciului divin ca şi al di
feritelor acte sfinte, cum şi cele mai de seamă 
mişcări şi obiceiuri, au la bază un simbol, care 
de multe ori s’a uitat şi a rămas numai gestul 
cum se observă mai des la salutarea, stângerea 
mâinii etc.

întrebuinţarea simboalelor în ritualul masonic 
este privită ca o legătură de pietate între trecut 
şi prezent, ca un îndemn către înţelegerea mai 
adâncă a tainelor. Caracterul arhaic al limbii şi

Simboale se numiau mărcile de recunoaştere, actele cultice neînţelese dau mai mare preţ so-
care, la despărţire, se sfărâmau şi împărţiau în- lemnitâţii. Serviciul efectuat şi practicele ce se
tre mai mulţi, iar la întâlnire se potriveau din 
nou şi închipuiau, prin închegarea din nou a 
mărcii, legătura strânsă a prietiniei. Simbolul face 
legătura de unire între material şi spiritual. Aşa 
d. p. inelul simbolizează veşnicia, cea fără în- 
eeput şi sfârşit.

Tot ce există sau se petrece în timp şi spa
ţiu poate închipui sau slujii ca simpol pentru 
ceva ce stă mai presus de timp şi spaţiu. Astfel 
coroana şi sceptrul simbolizează puterea suve
rană, roata, prin învârtirea ei neîntreruptă, sim
bolizează repetarea neîntreruptă a lucrurilor, un
ghiul drept lumea, triunghiul trinitatea, apa cu
răţia etc., etc. Creştinii au crucea ca simbol al 
suferinţei, porumbelul al sfântului Duh, mielul 
al ideei de jertfă, şarpele al înţelepciunii, etc. 
Colorile şi numerele au deasemeni o semnifica- 
ţiune simbolică: negrul e coloarea doliului, al
bul & nevinovăţiei, verdele a speranţei, roşu a 
dragostei, etc. Trei e numărul persoanelor Sfin
tei Treimi şi deci al Dumne*eirii, patru e nu-

săvârşesc în templele masonice cată să se deo
sebească de cele de toate zilele, pentru cuvân
tul că ceea ce este necunoscut impresionează
şi impune mai mult ca ceea ce este cunoscut 
şi ceea ce nu se poate exprima prin cuvinte
se aduce la expresiune prin imagini, parabole 
şi simboale.

Simbolul luminează întunecând, descopere în
văluind. Imagina este mai înţeleasă şi cu mai 
multe semnificaţuni de cât cuvântul. Cuvântul 
este pentru ştiinţă, simbolul pentru artă. Cel 
dintâi se adresează minţii şi rămâne de cele 
mai multe ori neroditor, cel de al doilea se a- 
dresează inimii şi pune în mişcare voinţa. Sim
bolul e o coajă, un înveliş preţios, care rămâne 
şi are valoare, chiar dacă sub el nu se ascunde 
rod de aur sau argint, ci numai grâu sau chiar 
şi nisip. ')

Simbolismul îşi are primejdiile sale, căci ceea

1) Freimaurer Lehrbuch f(ir Br. Br der unabhângigen deu- 
lichen Grossîoge, «Zur Aufgehenden Sonne» von R P«mig,pig B6
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ce are mai multe înţelesuri nu e limpede, apoi 
dacă lipseşte înţelesul, imagina nu mai are rost 
şi raţiune să existe mai departe, iar repeţirea 
de lucruri fără înţeles duce la lipsa de respect 
şi seriositate şi preface cea mai înălţătoare ac
ţiune în joc de copii.

Pentru a evita aceste alunecări, se cere ca 
simbolul să fie lesne de înţeles, adică să cheme 
numai decât în minte ceea ce el Închipueşte 
şi să aibă efecte morale asupra sufletelor. Apoi 
să fie bine interpretat şi să nu fie luat în de
şert. Aşa d. p. inelul este un simbol mai po
trivit pentru a exprima veşnicia decât şarpele 
care se ţine cu dinţii de coadă, ochiul care îm
prăştie raze înfăţişează mai bine Dumnezeirea 
decât triunghiul, Iisus ca Mântuitor e mai bine 
redat printr’un miel de cât prin peşte, etc.

In ce priveşte interpretarea, ea nu se ţine în 
loji de legi fixe şi bine definite, cum ar fi d. p. 
în biserica creştină, ci este lăsată la latitudinea 
interpretului, cu singura condiţiune ca sâ nu 
contrazică spiritului francmasoneriei.

Cât despre luarea în deşert a simboalelor 
masonice, conducâturii lojelor au grijă să escludă 
din sânul lor fără şovăire pe cei ce nu se ppartă 
cu tot respectul cuvenit faţă de tot ce e sta
tornicit de ele.

Simbolismul este dar pentru masonerie ceva 
de mult preţ şi e păstrat cu sfinţenie, căci cu 
ajutorul simboalelor se recunosc între ei franc
masonii din lumea întreagă, ori care ar fi na
ţiunea căreea aparţin şi limba ce vorbesc şi se 
simt una cu înaintaşii lor din veacurile ce s’au
scris. El este cimentul caie leagă pe membrii 
diferitelor loji şi-' face tăria masonismului.

Potrivit acestui simbolism, însăşi împărţirea 
membrilor în trei trepte : ucenici, lucrători şi 
maeştri şi urmărirea de fiecare treaptă a unui 
scop special, îşi au noima lor îndreptăţită. Nu
mărul de trei al treptelor sau gradelor funda
mentale ale masonismului nu-şi are explicarea 
numai în faptul, că aceste trei trepte se observă 
şi la zidari în genere, ci mai ales în cele trei 
faze prin care trebue să treacă ori cine vrea 
să-şi însuşiască un meşteşug sau o artă. Orice 
meşteşug sau artă cată mai întâi să fie învăţate 
şi cei care le învaţă sunt ucenici. Ele trebue apoi
practicate şi cei care le practică sunt lucrătorii şi în 
fine trebue perfecţionate şi aceasta o fac maeştrii.
Prin aceste faze trece şi arta formării de oameni pe

care o practică masonismul. De aceea sunt trei 
grade de francmasonerie. Cum arta masonică 
este cu totul superioară ori cărei alte arte, şi 
scopul urmărit în fiecare fază a ei de desvol
tare este un scop deosebit de al celorlalte arte 
şi neasemănat mai înalt. Pe treapta de ucenic 
francmasonul tinde cărte cunoştinţă, caută să afle 
adevărul şi ţinta sa este înţelepciunea. Pe treapta 
a doua are să practice virtutea bărbătească sau 
acţiunea şi ţinta ce urmăreşte este tăria. Pe 
treapta treia trebue să practice iubirea de a- 
proapele sau viaţa în societate, iar ţinta de a- 
tins este frumuseţea.

Calea ce are de străbătut francmasonul por
neşte dar dela cunoaşterea naturii, duce la cul
tură şi termină cu frumuseţea, sau cu privire la 
individ: începe cu cunoaşterea de sine, continuă 
cu stăpânirea de sine şi încheie cu înnobilarea 
proprie.

Aceste trei faze, trei trepte şi trei scopuri le 
închipuesc cei trei stâlpi care se observă în fie
care templu masonic.

Fie care treaptă are simbolica ei aparte.
Pentru treapta de ucenic simboalele sunt luate 

din natură, pentru cea de lucrător din meşte
şugul zidăriei şi pentru cea de maestru din îm
părăţia luminii.

Simboalele treptei de ucenic sunt acestea:
La intrarea în templu privirile ucenicului sunt 

izbite de imagina cerului înstelat, de un glob 
pământesc, de o plantă oare care şi de un cra
niu omenesc. împărăţia cerului, a pământului şi 
a morţilor îşi au aci reprezentanţii lor, cari în
deamnă la luarea aminte şi veneraţie faţă de 
ceea ce este deasupra noastră, împrejurul nos
tru şi de dedesubtul nostru. Natura fără mar
gini cu veşnicia, viaţa şi moartea, ca forme schim
bătoare ale materiei totdeauna aceiaş, formează 
primul izvor al cunoştinţei ucenicului. Al doilea 
izvor este ştiinţa dobândită de oameni în tre
cerea veacurilor prin muncă şi cercetări neobo
site. O carte deschisă, aşezată pe altar, simbo
lizează străduinţa către ştiinţă sau munca pen
tru aflarea adevărului. Totuşi, ştiinţa scoasă nu
mai din cărţi e moartă. De aceea privirile uce
nicului cată să fie îndreptate spre viaţa activă 
a societăţii, ca de aci sâ scoată cunoaşterea de 
oameni. In acest scop i-se dau în mână cele 
mai elementare unelte de zidărie: dreptarul, cu 
care se măsoară dreptatea inimii, şi compasul,



ca să circumscrie iubirea de oameni. Cunoaş
terea de sine, cugetul drept şi dragostea a tot 
cuprinzătoare sunt deci simbolizate prin carte, 
dreptar şi compas, care se numesc cele trei mari 
lumini ale francmasoneriei.
Cartea deschisă de pe altar închipueşte, că 

francmasonul trebue să aibâ inima deschisă pen
tru tot ce e bun, pentru fraţii săi, că el nu re
cunoaşte nici o taină religioasă, nu admite des
coperirea dumnezească, nu primeşte preoţi ca 
mijlocitori între el şi marele Arhitect al lumii. 
Foile cărţii sunt nescrise, pentrucă «litera ucide * 
şi numai spiritul face viu».

Altă dată această carte era Sfânta Scriptură 
şi era deschisă la unul din următoarele locuri: 
la Evanghelia de la Ioan, unde se citesc cuvintele: 
«La început era Cuvântul şi Cuvântul era la 
Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul», sau la 
Matei XXII, 37— 39, unde stă scris: «Trebue să 
iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată 
inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul 
tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi», sau, 
în fine, la Marcu XIII, 31, unde Mântuitorul zice: 
«Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele 
nu vor trece».

Aşa era altă dată, pentru că Sfânta Scrip
tură era privită de francmasoni de veacuri în- 
tregi «ca suma legislaţiei religioase morale, care 
n’avea pereche şi nu putea fi întrecută, al cărei, 
coprins era veşnic şi de origină direct dumne
zească şi faţă de care se cerea credinţă şi as
cultare». ’) Astăzi însă masoneria are alt ideal: 
moralitatea progresivă şi independentă, care-şi 
dă ea singură legi. Astăzi ascultarea şi credinţa 
sunt privite de francmasoni ca virtuţi ale ome
nirii aflată în faza copilăriei, atunci -când omul 
nu se emanicipase complect de sub stăpânirea 
instinctelor şi nu scuturase încă întunerecul neş- 
tiinţei şi de aceea avea trebuinţă să fie condus 
de o putere din afară şi mai presus de el. 3)

Aceste consideraţiuni dau pe faţă ateismul 
care se ascunde în spatele francmasoneriei şi 
pe care ea-1 profesează prin membrii ei ajunşi 
la ultimele grade ale ierarhiei masonice, dar nu-1 
mărturiseşte deschis.

In locul cărţii cu foi nescrise, care corespunde 
mai bine simbolicii lojelor, în unele temple stă 
pe altar statutul sau constituţia lojei respective.

1) Pensig, op, cit. pag. 98,

102!

Dreptarul, de care se slujeşte dulgherul, zi
darul şi pietrarul pentru a păstra linia dreaptă 
în lucrul lor, închipueşte în simbolica lojelor, 
că cugetul fiecărui mason trebue să rămână ab
solut drept în raporturile cu semenii săi.
Compasul închipueşte ce trebue să se extindă 

asupra tuturor oamenilor. Patru dteptare puse 
cu vârful unul lângă altul dau, prin capetele bra
ţelor lor, punctele prin care linia ce trece ia 
forma de circomferenţă, iar aceasta, neavând în
ceput şi sfârşit, este imagina veşniciei. Braţul 
compasului, care se fixează în centrul circom- 
ferenţei, închipueşte eul individual, care consti- 
tue punctul central al lumii în care se învâr
teşte fie care om, iar braţul de compas," care 
se mişcă pentru a descrie circomferenţă, închi
pueşte cercul datoriilor ce are de îndeplinit fie
care.

Ritualul primirii ucenicilor în loje este de a- 
semeni plin de acte simbolice de o ciudăţenie 
şi extravaganţă care uimesc.

Iată cum expune Leon Tolstoi, în romanul 
său «Război şi Pace», acest ritual, cu prilejul 
primirii în francmasonerie a tânărului prinţ rus 
Petru Bezuhoff, introdus de contele polonez 
Vilarski.

«....  Când intrară în curtea clădirii celei mari
unde îşi ţinea loja întrunirile, păşiră pe o scară 
întunecoasă şi pătrunseră într’o anticameră mică, 
unde, fără ajutorul servitorilor, îşi scoaseră blă-
nile. Când intrară în camera următoare, le ieşi 
întru întimpinare un bărbat înzorzonat. Vilarski 
se apropie • de dânsul, murmură în şoaptă câteva 
cuvinte în franţuzeşte, apoi se apropie de un 
dulăpior, în care Petru zări vesminte cum nu

*

mai văzuse vreodată. Vilarki scoase din garde
robă o batistă, legă ochii lui Petru, apoi îl 
atrage spre sine, îl sărută, şi, luându-1 de mână 
îl conduse mai departe.

Petru urmă pe Vilarski cu sfială. După ce 
făcu ca la vre-o zece paşi, Vilarski se opri:

—  Ori ce s’ar întâmpla, zise el, trebue
primeşti totul cu curaj, dacă eşti hotărât să io- 
tri in asociaţia noastră.

Petru răspunse printr’un semn afirmativ cu 
capul.

—  Când vei ajunge bătând la uşă, zise Vi
larski, vei lua legătura de pe ochi. Iţi urez cu
raj şi izbândă. Strânse apoi mâna lui Petru şi
ieşi.

DESPRE SIMBOLISM
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Rămas sirtgur, Petru continuă să zâmbească, 
ridică din umeri şi, odată sau de două ori, duse 
mâna la batistă, ca pentru a o ridica.

Cineva bătu cu putere în uşă. Petru scoase 
legătura şi privi îu juru-i. Camera era întune
coasă, numai într’un singur colţ ardea un feli
nar veneţian în ceva alb. Petru înaintă şi des
coperi că lampa era pusă pe o masă neagră,

#  »

pe care era o carte deschisă. Această carte era 
Evanghelia; obiectul alb, în care ardea lampio- 
nul, era' o tigvă, cu găurile ochilor şi dinţilor 
După ce citi cuvintele: «La început era Cuvân
tul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu 
era Cuvântul», Petru făcu ocolul mesei şi zări 
an sicriu cu oseminte.

Uşa se deschise, un om intră. El stătu o mi- 
nută, oprit locului de întunecimea din odae, 
apoi se apropie cu paşi prevăzători şi puse 
peste Petru amândouă mâinile înmânuşate în 
negru. Omul acesta, scund de statură, purta un 
şorţ de piele albă, cei acoperea tot pieptul şi 
o parte a picioarelor. împrejurul gâtului avea un 
fel de colan, sub care se deosebia un guler alb, 
înalt, ce încadra chipul lui mâhnit, luminat din 
jos.

—  Pentru ce ai venit aici dumneata, întrebă el 
pe Petru, înturnându-se în partea de unde se 
auziau paşi. Pentru ce ai venit aci, dumneata, 
care nu cunoşti adevărul şi lumina ? Ce vrei de 
la noi: înaltă înţelepciune, virtute, învăţătură?

Petru se apropie de retor.’) Inima lui bătea 
cu străjnicie. Recunoscu în el pe un anume 
Smoltaninoff, dar socoti ca o pângărire să arâte 
că cunoaşte pe omul, care nu trebuia să fie 
pentru el decât un iniţiator în vitute. Timp de 
mai multe clipe, Petru nu fu în stare să ros- 
tiască o vorbă şi a trebuit ca retorul să repete 
întrebarea.

—  Da, eu....  eu....  doresc reînnoirea, zise
Petru cu anevoinţă.

—  Bine, zise Smolianinoff şi continuă astfel: 
Ai vre-o idee de mijloacele pe care sfânta noas
tră asociaţie ţi le pune la îndemână, pentru a 
te ajuta în ceea ce cauţi dumneata ?

—  Eu... eu sper să găsesc un călăuz, ca să 
încep o viaţă nouă, zise Petru cu glas tremurător.

—  Ce idei îţi faci despre francmasonerie ?

1) Astfel se chiamă membrul lojei înaărcînafc cu pregătirea 
e#iui C9 yr«* *8 m  facă jfraBtflMMicm,

— Cred că francmasoneria e înfrăţirea şi ega
litatea oamenilor într’un scop virtuos, zise Petru.

— Bine, zise retorul.
— Ai căutat mijlocul să-ţi ajungi ţinta prin 

religie?
— Nu. Credeam religia falşă şi nu mă mai 

folosiam de ea, zise Petru.
• — Cauţi adevărul, pentru a urma legile lui 

în* viaţă ? Deci cauţi toată înţelepciunea şi vir-
v

tutea. Nu-i aşa ?
— Da, da, răspunse Petru.
Retorui îşi încrucişă braţele pe piept şi în

cepu sâ voibiască:
—  Acum trebue să-ţi destâinuesc scopul de

§

căpetenie al ordinului nostru şi dacă ţinta sa e 
şi a dumitale, vei intra cu uşurinţă în asociaţie. 
Ţelul nostru principal, care e şi fundamentul or
dinului, este păstrarea unei taine de transmis 
veleaturilor ce va să vină...

Acest mister ne-a fost transmis de-alungul 
veacurilor, poate de însuşi Adam. De această 
taină atârnă soarta întregei omeniri. Şi cum a- 
ceastă taină este de aşa natură, încât na se 
poate cunoaşte şi întrebuinţa decât după ce eşti 
pregătit printr’o îndelungă purificare, nu se poate 
măguli ori ce om, că o pătrunde. Aşijderea al 
doilea ţel al nostru e să purifice cât mai mult 
cu putinţă inima noastră, să iluminăm raţiunea 
prin mijloace ce ne vin de la oamenii cari au 
lucrat să găsească deslegarea acestei taine. Pu
rificând şi îndreptând pe membrii noştri, atingem 
al treilea ţel al ordinului, care e regenerarea 
neamului omenesc, oferindu-i o pildă de viaţă 
bună şi virtute. Astfel ne trudim prin toate 
mijloacele să luptăm împotriva răului ce dom
neşte în lume. Cugetă la toate acestea şi voiu 
veni iar să te văd.

După aceea ieşi din odae...
Peste o jumătate de ceas, retorul -veni iar, ca

să comunice novicelui cele şapte virtuţi, pe care
trebuia să le cunoască şi să le îndeplinească
şi care corespund celor şapte trepte ale tem
plului lui Solomon.

Aceste virtuţi sunt: Cumpătarea, adică păs
trarea tainelor ordinului; Supunerea faţă de şefii 
superiori ai ordinului; Tăria; Iubirea de oameni; 
Curajul; Mărinjmia; Dragostea de moarte.

*

—  Pentru a şaptea virtute, zise retorul, sileş- 
te-te ca să cugeţi adesea la moarte, ca să nu-ţi 
pară duşmană, ci mai mult o prietenă ce scapă
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sufletul de această viaţă nenorocită, pentru al 
călăuzi acolo unde va găsi răsplata şi pacea.

—  Da, aşa trebue să fie, cugetă Petru când
*

retorul tl părăsi din nou lăsându-1 iar în prada 
gândurilor. Aşa trebue să fie, dar sunt încă atât 
de slab încât iubesc viaţa al căreea înţeles se 
desvălue pentru mine puţin câte puţin

Retorul veni a treia oară şi întrebă pe Pe
tru, dacă stărue în intenţiunile sale şi dacă e 
gata să se supună la tot ce i-s’ar cere.

—  Sunt gata la orice, răspunse Petru.
— Trebue să-ţi mai declar încă, zise retorul,

V

că asociaţia noastră îşi arată principiile nu nu- 
numai prin cuvinte, ci şi prin alte mijloace, care 
lucrează mai puternic asupra căutătorilor de 
înaltă înţelepciune şi virtute: Camera aceasta pe 
care o vezi, trebue să-ţi mişte inima prin de
corul ei, dacă ţi-i sinceră inima, mai mult decât 
cuvintele. Ordinul nostru imită societăţile vechi 
care făceau să iasă la iveală învăţăturile lor prin 
ieroglife.

Petru ascultă fără sâ răspundă, presimţind că 
încercările aveau să înceapă.

—  Dacă eşti hotărât, voiu proceda la iniţierea
dumitale, îi spuse retorul, apropindu-se de dân
sul. In numele mărinimiei te rog, să-mi încre
dinţezi tot ce ai de preţ asupra dumitale. Dă-mi 
tot ce ai: ceas, bani, inele. f

Petru se grăbi să dea punga şi ceasul, dar 
nu se trudi să scoată inelul de logodnă de pe 
degetu-i grăsuliu.

Când fu despuiat de tot ce avea de preţ, 
francmasonul îi spuse:

—  In numele supunerii, te rog' să te desbraci.
Petru îşi scoase haina, vesta şi gheata din

piciorul stâng, după arătarea retorului, care-i 
desfăcu cămaşa in partea stângă a pieptului, apoi 
aplecându-se, îi sumese pantalonul stâng până 
de-asupra genuchiului.

Petru voi să şi scoată încălţămintea piciorului 
drept, pentru a scăpa de această grijă pe franc
mason, dar acesta îi spuse, că nu e nevoie şi-i 
dădu un pantof pentru piciorul stâng.

Petru, care nu se putea stăpâni să vază tot 
caraghioslâcul situaţiei sale, rămase în picioare, 
adăstând pururea noi ordine de îa fratele său.

—  In sfârşit, în numele sincerităţii, te rog 
să-mi spui, ce patimă covârşitoare ai avut în 
viaţă ? Spune-mi patima care mai mult ca toate
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celelalte te-a împiedecat să păşeşti pe căiie 
virtuţii ?

Petru începu să se gândească: vinul, bunul 
trai, trândăvia, mânia, răutatea, lenea, femeile ? 
Cântăria toate viţiile, neştiind căruia să dea în- 
tăetate.

—  Femeile, răspunse el cu o voce ce dea- 
bia se auzia.

Francmasonul rămase multă vreme nemişcat 
şi apoi, fără să vorbească, luă batista şi legă 
din nou ochii lui Petru.

Pentru cea din urmă oară îţi spun: Adună-ţi 
întreaga luare aminte asupră-ţi, înfrânge-ţi pa
timile. Izvorul de fericire nu-i în afara dumitale 
ci în forul dumitale lăuntric.

Petru simţia în sine izvorul acesta răcoritor 
de fericire ce umplea acum întregul său suflet
de bucurie şi înduioşare.

Ceva mai târziu, în locul retorului, intră în 
cameră Vilaroski, pe care Petru îl recunoscu 
după glas. La repeţka întrebare asupra scopu
rilor sale, Petru răspunse:

—  Da, da, consimt şi chipu-i luminat de un 
zâmbet copilăros, înainta cu sfială, umblând cu 
un picior desculţ şi cu unul încălţat, având îna
inte sabia goală pe care Vilaroski o ţinea la 
pieptul lui descoperit.

După ce umblă astfel prin mai multe cu-
%

loare, întorcându-se înainte şi înapoi, ajunseră 
însfârşit la uşa lojei. Vilaroski tuşi, mai multe 
lovituri de ciocan răsunară şi uşa se deschise.

O voce de bas întrebă pe Petru, cine e ? 
unde s’a născut? Şi altele. Apoi Vilaroski îl 
conduse mai,departe, cu ochii mereu legaţi, is- 
torisându-i în cale alegorii despre încercările ce 
le aveau să le întâmpine, despre prietenia sfântă, 
despre veşnicul Arhitect al lumii, despre curajul 
cu care avea să îndure aceste încercări şi pri
mejdii.

In timpul acestei plimbări, Petru observă că 
i-se spune când cercetătorul, când răbdătorul, 
când stăruitorul şi la fie care dată cineva lovia 
în chip deosebit cu ciocanele şi săbiile. Un mo
ment, cum îl călăuzia cineva către un obiect, 
băgă de seamă, că acei cari-1 călăuziau avură 
o clipă de îndoială, surprinse Intre ei oarecum 
o sfadă pe şoptite, întrucât unul din ei stăruia 
să-1 ducă pe un covor. Atunci cineva îi apucă 
mâna stângă, pe care i-o puse ‘pe un obiect
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şi-i porunci să apese pe sânul său stâng un 
compas şi să repete jurământul de credinţă le
gilor ordinului, jurământ pe care-1 citi un franc
mason. ’)

’  -9
In stârşit se stinseră lumânările şi se aprinse 

spirt, iar cineva spuse lui Petru că va vedea 
mica lumină; In fine, îi luară legătura de pe 
ochi şi— ca într’un vis— Petru zări, în lumina 
palidă a flăcării spiritului, mai multe persoane 
în şorţ ca şi al lui, stând în picioare, cu săbiile 
îndreptate spre pieptul lui. In mijlocul lor sta

J  _

un bărbat cu cămaşa albă însângerată. Petru 
înaintă, oferind săbiilor pieptu-i gol şi iar i-se 
legară ochii.

—  Ai văzut mica lumină, îi spuse un glas şi 
va să vezi lumina deplină. Se aprinseră lumâ
nările, i-se scoase legătura şi mai multe zeci de 
glasuri strigară la olaltă. Sic transit gloria mundi

Puţin câte puţin Petru începu să-şi revină în 
simţiri şi să se uite în cameră şi la cei cari se 
aflau în ea. *

In jurul unei mese lungi, îmbrăcate în postav
4

negru, şedeau doisprezece bărbaţi cu şorţul de
#

piele. Pe unii îi întâlnise în societate. Locul pre
şedintelui era ocupat de un tânăr necunoscut 
care avea la gât o cruce ciudată. La dreapta' 
lui sta abatele italian pe care-1 văzuse cu doi 
ani mai înainte la Ana Pavlovna. Mai era încă 
un foarte înalt demnitar şi un elveţian, care fu
sese profesor în casa prinţului Vasile. Toţi as
cultau cu măreţie pe preşedinte, care ţinea în 
mână un ciocan.

O stea strălucitoare lucia pe zid, de o parte 
a mesei se afla un covoraş acoperit cu diferite 
icoane. De cealaltă parte era un altar cu o 
Evanghelie şi o tigvă. In jurul mesei erau rân
duite şapte sfeşnice mar». Doi 'fraţi conduseră 
pe Petru spre altar, îi puseră picioarele sub un
ghiul drept şi-i porunciră să se culce, spunând 
că se închină astfel porţilor templului.

După ce-1 lăsară o clipă lungit îi porunciră 
să se scoale. Cineva îl îmbrăcă cu un şorţ de 
piele aibă, ca cele purtate de ceilalţi, îi puse 
în mână o mistrie şi trei perechi de mânuşi. 
Marele maestru îi adresă atunci cuvântul, în- 
demnându-1 să nu murdărească albeaţa şorţului 
ce înfăţişa tăria şi curăţia. Cât despre mistrie,

1) Pentru că aci nu se dă textul jurământului — dovadă că 
Tolatoi a fost francmason şi nu-i era îngăduitor să-l dilvulge — 
vom da mai jos un asemenea text

trebuia să se slujească pe dânsa, ca să scoată 
din inima sa toate viţiile şi să cureţe inima a- 
proapelui. Prima pereche de mânuşi avea o în
semnătate pe care Petru nu trebuia s’o păstreze;

s

a doua pereche trebuia s’o poarte la întrunirile 
lor, iar a treia erau mânuşi femeeşti.

—  Scumpe frate, zise mare’e maestru, l(vei da 
mânuşile acestea femeii pe care va s’o respecţi
mai mult decât pe toate celelalte. Prin acest
dar vei arăta curăţia inimii dumitale aceleea pe
care vei alege-o de vrednică tovarăşă întru
francmasonerie.

In sfârşit, unul dintre fraţi, duse pe Petru pe 
un covor şi începu a tălmăci de pe un caet toate 
semnele de pe covor: soarele, luna, ciocanul, 
echerul, mistria, piatra cubică, coloana şi cele 
trei ferestre, etc., etc. I-se arătă apoi un loc, fu 
învăţat semiifele lojei şi cuvântul de trecere şi 
în sfârşit i-se îngădui să şează. Marele maestru 
tncepu să citească regulamentul, care era foarte 
lung, dar bucuria, turburarea şi ruşinea 11 îm
piedecară să priceapă cele ce se citeau. Ascultă 
numai ultimele cuvinte, care se întipăriră în me
moria lui: «Nu admitem în templu nostru alte 
deosebiri decât acelea pe care le făureşte vir
tutea şi viţiul. Fereşte-te de a face vre-o deo
sebire ce ar putea nimici egalitatea. Aleargă în 
ajutorul fratelui tău, ori cine ar fi el. Scapă pe 
rătăcit, ridică pe cel căzut şi să n’aibi nicio
dată vre un simţimânt de duşmănie împotriva 
fratelui tău. Fii bun şi binevoitor. Aprinde în 
toate inimile flacăra virtuţii. împarte fericirea 
ta cu aproapele şi nicicând pisma să nu-ţi tur
bure bucuriile tale curate. Iartă pe duşmanul tău. 
Nu te răsbuna decât numai făcându-i bine. în
deplinind astfel legea supremă, vei regăsi urmele 
măririi tale pierdute».

Când sfârşi, marele maestru înaintă spre dis
cipolul său, îl îmbrăţişă şi-l sărută pe frunte.

Petru se uită în juru-i, cu lacrămi de bucurie 
neştiind cum să răspundă hiritiselelor ce-i ve- 
niau din toate părţile. Marele maestru dădu o
o lovitură de ciocan, toţi francmasonii îşi ocu
pară locurile şi unul din ei citi o predică des
pre trebuinţa de a se umili. Marele maestru 
propuse să se îndeplinească ultima datorie şi 
marele demnitar ce purta numele de cercetător, 
făcu ocolul adunării. Petru ar fi vrut să subscrie 
toţi banii ce avea asuprâ-şi, dar se temea ca
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făcând-o să nu săvârşiascâ păcatul mândriei. 
Subscrise deci aceeaşi sumă ca şi ceilalţi.

Când se întoarseră acasă» după această şe
dinţă, avu impresia că se înapoiază dinti’o că
lătorie îndelungată, care ar ft dăinuit zeci de 
ani şi In cursul cărora se schimbase cu desăvâr
şire şi-şi pierduse gustul şi obicinuinţa vieţii
trecute.» *)

In ritual, ca şi în adunările lor, francmasonii 
se slujesc de trei cuvinte de origină ebraică, al 
căror înţeles original s’a pierdut şi pe care 
ei le explică în diferite chipuri. Cel dintâi din 
ele este <Iachim». Acesta este numele ce-1 purta 
una din cele două coloane din faţa templului 
lui Solomon, la francmasoni este cuvântul după 
care se recunosc între ei ucenicii şi, după inter
pretarea cea mai răspândită printre ei, se referă 
la întrebarea despre originea vieţii. El ar fi *a- 
dică răspunsul la întrebarea: De unde te tragi ? 
răspuns care sună: Domnul m’a făcut— Iachim. 
Al doilea cuvânt ese «Boaz» şi e numele celei 
de a doua coloane din faţa templului lui Solo
mon, iar la francmasoni e cuvântul de recunoaş
tere între lucrători şi se referă la întrebarea: 
Cine eşti tu? la care el răspunde: Tăria mea 
este în Domnul— Boaz. Al treilea cuvânt începe 
cu litera M, este semnul de recunoaştere între 
maeştri şi însemnează: In fiu vei trăi tu mai de
parte, servind astfel ca răspuns la întrebarea: 
încotro mergi? sau care ţi-e ţinta?

Aceste trei răspunsuri cu colorit religios sunt 
înlocuite de francmasoneria libCT-cugetătoare prin 
următoarele trei: Tu eşti copilul universului;
Slujeşte pământului: şi în copii trâeşti mai de
parte.

Cea dintâi din aceste coloane are afară de 
aceasta să serviască drept punct de întâlnire 
pentru ucenici, a doua pentru lucrători şi a treia 
pentru maeştri.

In templu sunt de asemeni trei sfeşnice în 
formă de coloană, câte unul pentru marele ma
estru şi cele două ajutoare ale lui, care simbo
lizează cele trei virtuţi şi cele trei grade ale
ierarhiei masonice şi poartă fiecare câte o in
scripţie specială.

Lumânările de pe aceste sfeşnice, numite «cele
trei lumini mici» sunt o imagină a soarelui, care
luminează, încălzeşte şi dă vieaţă totului şi ea
■  ■ ■  |  ■ ■ ■ ■ !  I  *

1) Războiu şi pace, traducere de George B. Rareş, voi. I pag?
285—291.
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şi el au să lumineze întunerecul neştiinţei ome
neşti, să încălzească inimile topind egoismu! s 
să dea viaţă ş: putere prin cultivarea virtuţilor 

Legarea la ochi a novicelui când e tntrodns 
în templu închipueşte petrecerea în întunerecai 
neştiinţei şi al necunoaşerii adevăratei soluţiun: 
a marelor probleme ale vieţii de către cei ce ne 

» s’au împărtăşit încă de lumina lojelor.
Afară de. aceste simbole, care privesc treapu 

de ucenic, sunt de sigur multe altele, care se 
referă la celelalte trepte superioare, pe care nu 
le pot cunoaşte cei cari nu sunt francmasoni, 
pentrucă se ţin în cel mai strict secret. înşişi 
ucenicii, cari nu sunt socotiţi francmasoni în a- 
devăratul înţeles al cuvântului, ci numai ca unii 
cari se pregătesc spre acest scop, nu cunosc sim- 
boalele şi felul cum se salută şi recunosc între 
ei lucrătorii şi maeştrii. Asemeni nici lucrătorii 
nu cunosc toate simboalele şi semnele conven
ţionale folosite de maeştri. Un jurământ grozav 
leagă pe oricine intră în rândurile masoneriei să 
nu divulge nimic din ceeace vede, aude sau în
vaţă în loje. Probabil că textul formulei de ju
rământ variază după marile loje sau după ţări, 
iată însă unul destul de elocvent, e jurământul 
ce depun membrii marei loje «la trei globuri» 
din Berlin şi ai filialelor ei:
Jur în numele Arhitectului suprem al tuturor 

lumilor, să tiu descoper secretele, semnele, cuvin
tele, învăţăturile sau practicile francmasonilor şi 
să păstrez tăcerea asupra lor. Făgăduiesc fi fur 
înaintea lui Dumnezeu de a nu trăda niciodată
ceva din acestea nici prin scris, nici prin graiu> 
nici prin gesturi, nici de a pune pe altcineva să 
scrie, să litografieze, să graveze, să • tipărească, 
să nu dau în vileag în vre un fel ceeace mi s'a 
descoperit până în această clipă S3U mi SC Va
descoperi In viitor. Dacă nu mă voiu fine de
cuvânt, mă oblig să mă supun la următoarea 
pedeapsă: să mi se ardă buzele cu un pier în
roşit, să mi se tae o mână] să mi se smulgă lim
ba din gură, să mi şe reteze capul; cadavrul meu 
să fie atârnat într‘o lojă în Umpul primirii u- 
nui nou frate, îar după aceea să fie ars şi ce
nuşa aruncată în vânt.li *)

Că sancţiunile prevăzute în acest jurământ 
vor fi privite azi mai mult ca ceva figurat, se 
poate. Că ele vor fi înţelese şi chiar aplicate

1. Reprodus din Dechamps, La Francmasonerie, pag. 16.
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pe ici şi colea şi din când în când, iarăşi se prime, de colţurile şi ascuţişurile egoismului şi
poate şi indiciile pentru aceasta nu lipsesc. Câ să-i facă vrednici de intrat în rânduiala întregu-
altă dată ele au fost înţelese şi aplicate ad h'tte- lui social. Strâns legaţi de cei de aproape ailor,
ram, e lucru sigur şi istoria cunoaşte asemenea grupaţi în familie, trib, breaslă, comunitate şi stat,
cazuri precise. Astfel în anul 1736, un englez, prin simţul unităţii şi al coexistenţei, indivizii se
Pichard, dete pe faţă, într’o lucrare tipărită în 
Ltege misterele gradelor interioare. Pentru aceas-

încheagă în popoare şi alianţe de ş
astăzi ei simt lipsa unei mâini de maestru, care 
sft adune la un loc într’o ligă a umanităţii toatetă faptă, el fu luat cu forţa de pe stradă, dus 

în localul marei loje din Londra, unde ’i se smul- societăţile de luptă şi de muncă din sânul tutu-
se limba şi i-se scoase inima, după aceea ca-

«

davrul fu spânzurat într’un cuiu până. ce se sfâr
şi şedinţa şi la urmă fu ars, iar cenuşa aruncată 
în vânt. Toate lojele din lume fură înştiinţate

* •

despre această execuţie. Făptuitorii n’au fost 
nici măcar urmăriţi de justiţie. ')

ror popoarelor, să prescrie fiecărui popor în par
te misiunea specială de îndeplinit în serviciul u- 
manităţii, prin observarea cu stricteţe a binelui 
obştesc şi a iubirii de oameni."

In acelaş iei şi după aceiaş analogie este în
făţişată şi acţiunea membrilor celor două grade

Ori care ar fi înţelesul ce se dă cuvintelor ju- superioare ierarhiei masonice: a lucrătorilor şi
rământului şi obligaţiunilor ce . se iau prin el, maeştrilor.
francmasonii se simt legaţi moralmente să nu 
divulge nici într’un fel secretele ordinelor şi din

La întrebarea: Care sunt materialul şi unel
tele de lucru ale lucrătorului ? acelaş Manual răs-

această cauză simboalele întrebuinţate de ei şi punde: „ Piatra cubică, adică piatra lucrată, dar
noima lor nu pot fi cunoscute de profani, decât neaşezatâ încă în zid, se unge mistria cu mor-
în măsură în care ei vor s’o facă, potrivit tra- talul prieteniei, se potriveşte alături de altele

şi zidul se tencueşte cu var şi nisip să fie apă
rat de influentele stricătoare ale vremii. Pentru

diţiunii şi statutelor lojelor.
Simbolismul îmbrăţişează nu numai acte sau

fapte izolate şi nu se întâlneşte numai în cult, ca clădirea să nu se surpe înainte de vreme, nu
ci el stăpâneşte viaţa de toate zilele a franc- e de ajuns ca fiecare piatră în parte să fie bine
masonilor şi întreaga activitate desfăşurată de cioplită, ci trebue ca mai întâi să fi fost exa

minată cu luare aminte, prin ajutorul nivelului
dreptăţii, terenul pe care se construeşte, spre a 
se vedea, dacă e orizontal şi poate suporta te-

*

melia edificiului social. Firul de plumb al sin
cerităţii cată să se adânciască în inimi pentru a

francmasonerie.
#

„Zidarul— zice Manualul de instrucţiuni ma
sonice— lucrează piatra brută şi o transformă

t  '

în piatră netedă de construcţie. Din aceasta fa
ce ziduri înalte şi drepte, pe care le tencueşte
cu mortal şi le netezeşte cu trişca. ,Ceea ce a • stabili, dacă fiecare se poartă faţă de altul cu a- 
fost proectat şi desemnat numai de maestru pe cea îngăduire, care nu silit şi fără voe lasă pe
planşetă se desăvârşeşte în fapt prin lucrul de semenul său-să cugete şi voiască, ci se sileşte
obşte al lucrătorilor care fac un fel de lanţ şi de bună voie şi cu bucurie să se transpună în
maestrul poate adăoga bucuros piatra frontispi- 
ciului. Astfel, templul proectat ca pricepere, e- 
xenutat cu stăruinţe, înfrumuseţat cu gust, ia

•  •

fiinţă. Ciocane şi piatră brută, mistrie şi piatră 
cubică, ciocane fine şi piatră de frontispiciu sunt 
folosite ca unelte şi material de mâna întâi dim
preună cu unelte de a doua mână, ca dreptarul 
şi compasul, cumpăna şi firul de plumb, metrul 
şi planşeta.

Ca şi zidarul, francmasonul caută să curăţe 
pe inşii, din care constă omenirea, de orice as-

gândirea şi simţirea lui.**

La fel este înfăţişată şi chemarea maestrului:
,,Cine a ajuns, prin maturitatea caracterului, 

sâ poarte în mână ciohanul de maestru, acela 
conduce Incrarea, o execută după scară şi scop 
şi-i adaogă frumuseţe. Pe planşetă el trebue să 
schiţeze planul templului, al întregei lucrări, care 
se schimbă după trebuinţele vremii, şi să cal-

4

culeze dimensiunile. Cu metrul în mână trebue 
să controleze lucrul efectuat de lucrători. Ca ma
estru al fră

1. Citat după. Aîban Stolz, Ciment pour la Francmassonerie 

apud Dechamps, pag, 17, notă.

ţeşti, ca conducător al celor ce caută adevărul
virtute
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el vede cel dintâi, din jeţul său, lumina soare- tualul său constau din asemănări şi practici în
lui ce răsare, a frumuseţii nespusa a vieţii, fru- mare parte învechite şi fără serios fond moral, şi
museţe care se ajunge prin stăpânirea naturii şi 
înţeleaptă muncă culturală.“

Cunoaşterea pe cât este posibil a simbolismu -

el— masonismul nu poate fi şi mai ales nu
poate atinge ceiace urmăreşte : regenerarea lu
mii printr’o morală desprinsă de religiune. Soarta

lui şi ritualului masonic, pe care lojele le îngră- lui este pecetluită şi este la fel cu a tuturor în
dese cu jurământ groaznic, aruncă vie lumină a- cercărilor vechi şi noui de a reface lumea pe
supra aceia ce masonismul socoteşte mai de alte temelii şi cu alte mijloace de cât acelea pc

preţ în fiinţa sa şi ne dă măsura dreaptă pen- care le pune la îndămână .religiunea. 
tru aprecierea valorii lui. Cum simbolismul şi ri- Pr. 1. Mlhălc«scu

Importanţa Mitropolitului Andrei Şaguna în istoria noastră naţionala

I. v

Profundul cugetător Miahil Eminescu spune 
în una din axiomele sale relative la filozofia is
toriei că «patriotismul nu este iubirea ţării, ci 
iubirea trecutului, căci fără cultul trecutului, nu 
există iubire de ţară*. Iar cuvântul Sf. Scripturi 
ne îndeamnă categoric, să ne aducem aminte 
de lucrurile părinţilor noştri, ca să putem lua 
«mărire mare şi nume veşnic» (I Mac. II 51).

Ascultând glasul tainic al acestor îndemnuri 
sfinte, vom cerca acum, când s’au împlinit 50 de 
ani de la moartea marelui ierarh Andrei Şaguna, 
sâ ne dăm seama atât de importanţa istorică 
a activităţii lui, cât şi de realitate pe care o 
semnifică, în viaţa actuală a neamului nostru, 
sufletul lui Şaguna.

II.

Prin ce s’a învrednicit mitropolitul Andrei 
Şaguna să fie aşezat în cadrele istoriei noastre 
alături de cei mai buni îndrumători şi de cei 
mai mari educatori ai neamului nostru, din toate 
timpurile ?

întâi, prin credinţa statornică şi victorioasă) 
din care a isvorât nestrămutata lui hotărîrg de 
a servi, în orice împrejurări, cu cel mai desă
vârşit devotament cauza bisericii şi a naţiunii 
române.

In rândul al doilea, prin importantul spor de 
viaţă religioasă, culturală şi politică, pe care ac
tivitatea lui multilaterală, de o potrivă de bo
gată tn sacrificii, ca şi în rezultate epocale, a 
izbutit a-1 adăuga patrimoniului, nostru naţional, 
atât cu ajutorul scrierilor sale, cât mai ales cu 
acelea al instituţiilor create de dânsul împreună 
cu contimporanii săi.

Şi, în sfârşit, prin contopirea deplină a perso
nalităţii sale în personalitatea naţională reli
gioasă a poporului nostru din sufletul căruia, la

cea dintâi atingere cu sufletul marelui său arhie
reu şi conducător poiuic, au ţâşnit ca'din stânca
lovită de toiagul lui Moise, minunate isvoare de
apă vie, trezindu-se din seculara lor aţipire 
energiile creatoare-în toate domeniile vieţii, ener
gii reţinute de-oparte'prin îndelungata vârstă de 
copilărie a poporului nostru, iar de altă parte 
năbuşit prin vitregia stăpânirilor străine, din tre
cutul nostru de robie. îndată ce energiile aces
tea au început a se simţi descătuşate măcar în 
domeniul vieţii bisericeşti şi culturale, s’a por
nit cu toată însufleţirea şi cu întreg avântul ti- 
nereţelor opera de fundamentare a vieţii noas
tre naţionale politice, religioase şi culturale, o- 
peră inspirată în mare parte de însuşi povăţui- 
torul Andrei Şaguna, săvârşită însă cu colabo
rarea voluntară a milioanelor de credincioşi, ve
seli că în sfârşit le-a fost dată putinţa de a în
cepe să clădească şi pentru dânşii, dup â ce secoli 
de-arândul clădiră şi se sacrificară numai pentru
alţii.

Această entusiastă muncă colectivă a dat în
tr’un sfert de secol roade înbelşugate după care 
generaţiile anterioare au . luptat şi-au suspinat 
zadarnic...

Intre multe alte însuşiri eminente, Şaguna a 
avut, în musură mai mare decât oricare altul 
dintre contimporanii săi, darul de a mângâia 
poporul prin cuvinte duhovniceşti potrivite să-i 
mişte inima şi să-l înduplece la fapte. De aceea 
în toate acţiunile sale primează gândul şi domi- 
nează stăruinţa de a trezi în sufletul poporului 
un interes luminat şi statornic pentru tot ce plă
nuia el să facă spre binele şi înaintarea naţiu
nii române.

*  %

înţelegând deplin că numai în chipul acesta 
se poate sădi în sufletul mulţimii conştiinţa dem
nităţii personale şi naţionale, el n’a voit să dea
poporului nimic de-a gata, n’a voit să octroieze, 
să impună nimic în mod autoritar, ci, întocmai
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ca odinioară vestitul părinte bisericcsc Ciprian, 
ţinea sâ respecteze în toate împrejurările tradi
ţionala formulă a democraţiei creştine : coram 
populo şi să nu îndeplinească nici un act mare

mineca Tomii 1848, făgăduia că va munci pen
tru o renaştere religioasă culturală, care sâ iie 
potrivită cu trebuinţele bisericii, cu mântuirea 
poporului şi cu spiritul timpului. Această preci-

fără consimţământul poporului (sine consensu- zare întreită este din cele mai semnificative, anun-
plebis).

Acest procedeu nu a fost în sistemul lui de
?formator, care-şi dă seama chiar 

dela început că trebuinţele bisericii nu pot f i

păstorire duhovnicească şi de conducere politică satisfăcute deplin şi mântuirea poporului nu poate
o invenţie întâmplătoare, ci rezultatul unei în- fi urmărită ca scop real decât în direcţia indi-
delungate cugetări şi al unei convingeri nestră- cată de spiritul timpului, căci după cunoscuta
mutate, pe care a ţinut să o mărturisească răs- formulă filosofică, pururea actuală, a cronicarului

moldovean: «nu sunt vremile sub cârma omu'ui,picat în cel mai bolemn moment al vieţii sale, 
cu prilejul sfiinţirii de episcop, în catedrala din 
Carloviţ, chemâqd pa însuş Dumnezeu ca măr
turie pentru sinceritatea şi adevărul acestor cu-

evinte». Tu Doamne t 
a alerga doresc: pe Românii transilvăneni din 
adâncul lor somn să-i deştept şi cu voia cătră 
tot ce e adevărat, plăcut şi bun să i trag...»

ci bietul om sub vremi».
Spiritul timpului cerea atunci concentrarea tu

turor energiilor, de cari dispuneau Românii ar
deleni, sub flamura de luptă politică pentru mân
tuirea poporului din lanţurile iobă îei seculare 
şi pentru dobândirea independenţei naţionale- 
politice. Când se întorcea Şaguna dela Carloviţ,

Deci cu voia poporului (cum conşensu plebis) ca episcop sfinţit, mişcările naţionale politic^
începuseră.

Iniţiatorii lor căutau îngrijoraţi un conducă
tor cu deplină autoritate cu pricepere şi energie, 
an om superior, care sâ poată fi iubit şi ascul
tat de toţi Românii ardeleni, respectat şi temut 
de toţi duşmanii lor seculari. Privirile celor mai

era lozinca cu care Şaguna îşi începea, în vilo-
rul celor mai grele împrejurări, activitatea ar
hierească. In senzul acesta era pregătit să lupte, 
cu toate puterile potrivnice, spre a-şi duce la 
îndeplinire scopul vieţii şi programul activităţii
sale.

Cu drept cuvânt a fost amintit numele lui 
rei Şaguna alături de Basarabi şi acei Muşa- 

tini descălicători de ţară, dătători de legi şi 
datini.... Descălicător a fost şi el, însă nu în 
direcţia urmată de obicinuitele noastre descă- 
licări istorice, dela Nord la Sud şi dela Apus 
la Răsărit, ci în direcţie contrară dela Sud la
Nord.

Din ţinuturile sud danubiene, din pământul 
/raţilor noştri macedo-români a descălecat Şaguna 
prin strămoşii săi Ia periferia de Nord-Vest a 
întinderii româneşti, în oraşul Mişcolţ, de unde 
avea să coboare In momentul potrivit pe plaiu
rile ardelene, spre a fi conducătorul duhovnicesc 
şi politic al naţiunii române, la una din cele mai 
importante răspântii ale istoriei. El aducea cu 
sine, ca moştenire, părintească, aceleaşi însuşiri 
de credinţă şi îndelungă răbdare, de extraordi
nară agerime a minţii şi de neînfrânta eneî îe a 
voinţii, cari s’au găsit în toate timpurile şi în 
sufletul poporului nostru.

împrejurarea aceasta ne explică, în parte, taina 
contopirii atât de repezi şi desăvârşite a sufle-

de seamă îavăţaţi ai neamului, cum erauT’mo- 
teiu Cipariu şi Simion Bărnuţiu se Îndreptar* 
atunci spre tânărul episcop Şaguna, despre care 
ziarul din Blaj Organul Luminării scrisese cu 
puţin înainte următoarele cuvinte de preţuire 
dreaptă: < Virtuţile acestui mare bărbat român sunt 
mai cunoscute, decât să mai aibă trebuinţă a se 
lăuda, încât nici inimicii lui nu le-ar putea nega», 
însuş Bărnuţiu, care urma cursurile facultăţii de 
drept din Sibiiu, avu prilej să cunoască de aproape 
înaltele însuşiri ale vicarului Andreiu Şaguna. 
Deaceea la întoarcerea lui din Carloviţ s’a gră
bit a fi purtătorul de cuvânt al celor ce-şi ex
primau bucuria şi nădejdea, că în sufletul şi per
soana lui Şaguna poate avea acum românimea 
ardeleană pe îndelung aşteptatul conducător po
litic, ţâre să unească toate cugetele şi lucrările 
tuturor cătră unul şi aceiaş scop al fericirii na
ţionale.

Prin fericita întâlnire şi strânsa colaborare a 
lui Bărnuţiu cu Şaguna, s’a pregătit cea mai fru
moasă faptă naţională a revoluţiei- din 1848— 9:
concentrarea tuturor Românilor ardeleni, atât de

\

tului individual cu sufletul naţional colectiv, in dureros sfâşiaţi timp de un secol şi jumătate, în-
care trezea răsunet puternic orice cuvânt şi aprin
dea făclia speranţelor înălţătoare orice acţiune 
a tânărului arhiereu.

Istoria noastră naţională cunoaşte puţini ar
hierei, sau bărbaţi de stat, cari să fi păşit la 
înalta treaptă de conducători ai poporului cu un 
program aşa de cuprinzător şi de lămurit, cum 
a păşit Şaguna. In cuvântarea sa rostită la Du-

tr’o singură tabără! Dacă Simion Bărunţiu nu 
ar fi fost destituit —  în urma conflictului său cu 
episcopul Lemeni —  dela catedra din Blaj, ori 
dacă el s’ar fi învoit să primească parohia din 
Solnoc, pe care i-o destinase la 1845 aceiaş 
episcop —  mişcarea naţională —  politică a Ro
mânilor ardeleni ar fi rămas, probabil, în pri
măvara anului 1848 lipsită de valorosul ei în-

\

V
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drumător doctrinar şi ideolog. Nici datoriile îm
preunate cu catedra din Blaj, nici vârtejul preo
cupărilor mărunte ale parochiei din Solnoc nu 
i-ar fi dat putinţă să urmărească desfăşurarea 
evenimentelor revoluţionare cu aceeaş atenţiune 
şi pătrundere, cu care le-a putut urmări din Si
biiu, pregătindu-se cu pricepere să intervină în 
momentul prielnic, spre a îndruma cursul lor în 
folosul naţiunii "noastre.

De altă parte, dacă în primăvara anului 1848 
nu ar fi urcat scaunul vlădicesc din Sibiiu An- 
dreiu Şaguna, ci unul dintre rivalii săi: Ioan Moga 
sau Moise Tulea, cari amândoi obţinuseră ia 
alegerea din Turda cele mai multe voturi, e în
trebare, dacă adunarea naţională de pe Câmpul
Libertăţii s’ar fi putut întruni, luând proporţii

a prefecţilor şi tribunilor improvizaţi In 
primejdie, au consacrat cu botezul de sânge pro-

case ru-gramul independenţei naţionale-politice,
sese proclamat pe Câmpia Libertăţii.

IV.

In ce priveşte principiile, de care s’a cfiiâa- 
zit Şaguna în activitatea sa politică, sunt con
cludente mărturisirile pe cari Je-a făcut în adn- 
narea* naţională ţinută în Sibiiu la sfârşitul anu
lui 1848. Dupăce a lămurit doctrina liberalis
mului, şi a naţionalismului, spunea că cutează 
a glorifica simţul liberal şi naţional numai atunci, 
când este bazat pe moralitate şi se povăţuieşte 
de iubirea patriei.

Deci moralitatea şi patriotismul erau, în con-
istorice atât de neaşteptate, ori în locul unei sin- cepţia politică a lui Şaguna, condiţiile esenţiale
gure adunări naţionale covârşitoare prin impor
tanţa ei politică, românimea ardeleană ar fi fost

*

condamnată a se mulţumi cu două adunări con
fesionale, cum plănuise guvernul ardelean, una 
la Blaj şi alta la Sibiiu?

Preţuind după cuviinţă contribuţia tuturor fac
torilor, cari au împodobit atunci istoria noastră 
contemporană cu o pagină strălucită, recunos
când valoarea acelei adunări naţionale ca una 
dintre cele mai impunătoare manifestări popu
lare în tot trecutul nostru, potrivit adevărului 
istoric va trebui să adaugem, că ţinerea ei ar f i

de care trebuia să ţină seamă orice acţiune po
litică îndrumată în sens liberal şi naţional.

Atât postulatul moralităţii, cât şi al patrio
tismului luminat a călăuzit întreagă acţiunea po
litică a partidului naţional din timpul celui din-
tâiu preşedinte al său, Andreiu Şaguna şi până 
în zilele noastre. Aceste postulate ne Impuneau 
să respectăm şi drepturile altora atunci, când 
pretindeam respectarea propriilor noastre drep
turi naţionale. Dupăcum Şaguna putea să con
state în adunarea dela Sibiiu, că deşi Românii 
ardeleni au avut atât de mult de suferit în trecut.

fost cu desăvârşire imposibilă, dacă Şaguna ar totuş, n’au vătămat simţul naţional bazat pt
fi rostit un singur cuvânt de împotrivire, dacă 
superioritatea lui intelectuală, care-1 făcea să în
ţeleagă aşa de bine spiritul timpului, nu i-ar fi 
Înlesnit şi atunci, ca şi în alte Împrejurări, să 
subordoneze cu totul marilor interese de ordin 
naţional chiar şi cele mai justificate preocupări 
şi susceptibilităţi confesionale...

Insăş naţiunea română întrunită pe Câmpul 
Libertăţii şi-a dat seama, cui revenea în primul 
rând meritul pentru deplina reuşită a măreţei 
adunări. Deaceea, după primirea programului con- 
stătător din 16 puncte, în fruntea cărora se gă- 
siau cele mai cardinale postulate: independenţa 
naţională şi independenţa naţională bisericească 
politică, pentru înfăptuirea acestui program a 
ales un comitet naţional permanent, în frunte cu 
Andreiu Şaguna ca preşedinte şi cu Simion Băr- 
nuţiu ca vice-preşedinte. In virtutea şi iscusinţa 
acestor doi bărbaţi socotea, că va putea să afle 
garanţiile cele mai serioase pentru o bună con
ducere politică în anii cei grei şi înviforaţi ai 
mişcărilor revoluţionare. Şi-a pus deci toată în
crederea în ceice s’au dovedit apoi, în vâr
tejul furtunos al evenimentelor, deplin vrednici
de această încredere obştească. înţelepciunea şi 
prevederea lor politică a fost sprijinită, din no
rocire, de eroismul dacic al lui Avram Iancu, şi
al legiunilor populare, cari sub comanda iscusită

moralitate al nimănui, tot astfel au declarat con
ducătorii partidului naţional în adunarea dela 
Alba-Iulia (1918) că Românii ardeleni din asu
priţi, cum au fost în trecut, nu vor să devină 
asupritori faţă de celelalte neamuri, cari trăesc 
împreună cu noi în cuprinsul statului român.

Anii 1848— 49 au îmbiat lui Şaguna ne:.o-
mărate prilejuri, pe cât de periculoase, pe atât 
de însemnate, spre a da strălucite dovezi des
pre eminentele sale calităţi de conducător politic. 
La conducători politici de cabibru obicinuit în 
zadar am căuta prevederea politică a lui Şagura 
sau îndrăzneala lui bărbătească în faţa situaţii
lor celor mai critice, încrederea neşovăitoare în 
viitorul neamului ca şi în dreptatea monarchu- 
lui, iscusinţa diplomatică deosebită, autoritatea 
lui covârşitoare, de care se bucura înaintea po
porului ca şi la curtea imperială din Viena. Ne
greşit că încrecjerea ce a izbutit să-şi câştige 
atât jos, în masele populare, cât şi sus la îm
păratul, trebue considerată ca triumf moral şi 
politic al personalităţii sale, iar nu ca un corolar 
al situaţiei oficiale ce ocupa în cadrele organis
mului naţional politic al românimii ardelene. 
scaun vlădicesc aţâţ de umilit şi desconsiderat, 
cum fusese cel din Sibiiu în tot timpu! pâ;do
ririi de 35 ani a antecesorului său Vasile Mc ga, 
nu putea să dea lui Şaguna o bază solidă f  en-
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tru acţiunile sale politice şi diplomatice. Dim
potrivă, numai activitatea epocală şi diplomaţia 
iscusită a lui Şaguna a fost în şt ire să împru
mute acestui scaun vlădicesc o bază solidă, asi- 
gurându-i viitorul şi înălţându i prestigiul Tot 
astîel şi situaţia de preşedinte ai unui partid po
litic abia înjghebat avea nevoe de calităţile per
sonale superioare ale lui Şaguna, spre a-şi do
bândi strălucirea şi autoritatea trebuitoare. Dacă 
e un adevăr necontestat că om ul sfinţeşte locuia 

Şaguna a înţeles să sfinţească deplin orice loc
i s?a oferit în cadrele organismului nostru na
ţional: şi ţ>e cel ds vlădică şi pe cel de pre
şedinte ui partidului naţional şi pe cel de pre
şedinte al « Asociaţiunii transilvane» şi pe cel
d~ membru al' senatului imperial din Viena ca 
şi pe acela de deputat al Săliştei în parlamen
tul ardelean din Sibiiu.

In toate aceste calităţi cuvântul iui a răsunat 
cu deosebită putere şi a fost ascultat cu toată 
luarea aminte, fiindcă se ştia pretutindeni că prin ' 
el se rostesc cugetele şi aspiraţiile milioanelor 
de credincioşi, obicinuiţi a vedea în Şaguna pe 
cel mai autorizat reprezentant al lor şi pe cel 
mai vrednic conducător politic. Prestanţa lui fizică, 
intelectuală şi morală producea adâncă impresie 
în cele mai înalte cercuri dela conducerea mo- 
narchiei. însuş principele Caro! Schwarzenberg, 
guvernatorul Ardealului, s’ar fi rostit cu un prilej 
la masa împăratului, că decâteori stă în faţa 
lui Şaguna, i se pare că vede înaintea sa un

m ilion  de R om ân i voinici ş i credincioşi. Atât de
impunătoare era înfăţişarea lui! Gheorghe Sion, 
când a avut prilej să-l vadă pe Şaguna la Sibiiu, 
în preajma adunării naţionale de pe Câmpia 
Libertăţii, a rămas adânc impresionat de «cu- 
vioşia» lui impunătoare şi a însemnat în amin
tirile sale, că pe fruntea tânărului episcop părea, 
întipărită «cugetarea ş i g r ija »...

In timpul, când Şaguna intervenia la curtea 
imperială din Viena pentru unirea tuturor Ro 
mânilor din cuprinsul imperiului habsburgic, în
tr’o singură naţiune politică independentă (me
moriul din 25 februarie 1849), Bărnuţiu şi Cipariu 
îi trimeteau din Sibiiu cuvinte ca acestea: «N a 

ţiunea îţ i va răm ânea datoare m u lt, va recunoa

şte cu plăcere m arile  servicii ce a i adus pen ’ru  

rid icarea ei la  ra n g u l ce i  se cuvine ş i numele 

P re a  S fin ţie i Tale î l  vor spune p ă r in ţ ii copiilor 

lo r,ca  să se bineenvinte d in  generaţiune în  ge- 

neraţiune».

Dar nu numai Românii ştiau preţui astfel me
ritele politice ale lui Şaguna. Duşmanii lor se
culari s’au gândit şi ei să dea posterităţii sufi
ciente dovezi de felul, cum înţelegea să preţu- 
iascâ mărimea şi importanţa lui politică. Comi
sarii guvernului ardelean, trimişi sâ supravegheze
adunarea naţională de pe Câmpia Libertăţii,

laudă în raportul lor atitudinea «în adevăr ad
mirabilă» a poporului, accentuând că aceasta e 
a se mulţumi «popularităţii foarte mari, fără deo
sebire de religiune, şi înţelepciunii episcopului 
Ş3guna>. Altă dovadă şi mai elocventă putem 
găsi in oferta de pace, pe care Ludovic Kossuth 
o trimetea în primăvara anului 1849 lui Avram 
Iancu în Munţi, prin nefericitul Dragoş, făgă
duind amnestie tuturor Românilor ardeleni, afară 
de Şaguna, despre care spunea că «nu poate avea 
parte de iertare pe acest pământ». Oferta iui 
Kossuth, dictatorul Ungariei nu însemna nici mai 
mult nici mai puţin, decât:* «jertfiţi-mi pe cel 
mai bun conducător al Românilor şi eu mă voiu 
împăca cu ei!»

V.
După potolirea revoluţiei şi pacificarea- ţârii, 

activitatea politică a lui Şaguna, ca şi a altor 
conducâtori: fu restrânsă în deceniul absolutis
mului (1850— 1860). Totuşi numeroasele sale 
intervenţii la curtea din Viena şi pe lângă gu
vernai ardelean din Sibiiu au putut fi de mare 
folos poporului, care sângera din multe răni, pri
cinuite de râsboiul civil.

Deşi absolutismul austriac era deopotrivă de 
sever pentru toţi locuitorii ţârii şi umpluse de 
amărăciune inima Românilor, cari luptaseră cu 
atâta vitejie pentru tron şi patrie, situaţia po
porului nostru începu totuş a se îmbunătăţi, fiind 
pus şi el sub scutul şi ocrotirea legiior. Deaceea 
crsia Şaguna îa 1850 că guvernul austriac a 
făcut în 8 luni mai mult bine pentru Ardeal de- 
cât guvernul unguresc şi birocraţii săseşti în 80 
de am, căci «acum toţi avem lege, iar atunci nu
mai Românul nu avea»... Aristocraţilor maghiari 
şi birocraţilor saşi nu le place acest guvern fiindcă 
execută legile, pe când ei erau obicinuiţi să aibă 
«legea pe hârtie şi ei după volnicia şi placul 
lor să-şi formeze apoi legi, spre a ne adminis
tra nouă dreptatea».

O luptă grea a avut de purtat Şaguna în de
ceniul absolutismului, contra ministrului de culte 
austriac, contele Leo Thun— duşman neînduple
cat al biserici ortodoxe, permiţându-şi chiar în
tr’un act oficial expresiuni jignitoare pentru dem
nitatea acestei biserici. Şaguna revoltat de acea
stă atitudine a ministrului Thun a cerut şi a 
obţinut dela însuş împăratul Francisc Iosif I sa
tisfacţie pentru biserica şi naţiunea pe care o 
cârmuia. Adevărat că şi guvernatorul ardelean, 
principele Carol Schwarzenberg îl sprijinea în 
această cauză dreaptă, mustrând şi el pe Thun 
într’o adresă dela începutul anului 1856, pentru 
atitudinea lui hiperşovinistă.

Dar şi deceniul absolutismului este bogat în 
lapte pozitive, prin care Şaguna a reuşit să spo
rească an de an formele de organizare biseri-O
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ceaşcă, şcolară, culturală şi socială a poporuiui 
nostru. In afară de sinodul ţinut în primăvara 
anului 1850 cu participarea activă a preoţilor şi

In câteva centre mai însemnate s’au organi
zat chiar în societăţi profesionale româneşti, 
menite a le apăra interesele de tagmă şi a le

VI.

mirenilor, în afară de intemeierea tipografiei (1850) da îndrumări culturale de ordin naţional, 
şi a «Telegrafului Român» (1853), de tipărirea 
Mineelor, a Bibliei, a Kiriakodromionului şi a 
multor cărţi bisericeşti şi manuale didactice, el 
a dat toată atenţiunea clasei ţărăneşti In timpul 
împroprietăririi şi a priveghiat de aproape în
drumarea tinerelor generaţii spre şcoli şi spre 
îmbrăţişarea meseriilor.

înţelegând că posibilitatea unei desvoltări na
ţionale sănătoase şi depline, e dată numai acolo,

La începutul erei constituţionale între anii 
1860—65 rolul politic al lui Şaguna devine iarăşi 
tot atât de important ca şi în anii 1848—49. 
Se ştia şi la Viena şi la Budapesta, ca şi la 
Sibiiu, că în viaţa constituţională politică a Ar
dealului naţiunea românească, pe care o repre
zenta Şaguna, este un factor de cea mai mare

unde există şi-o clasă mijlocie destul de puter- importanţă. In conferenţa naţională din 1861, ia
nică şi numeroasă spre a fi înstare sâ susţ.nâ propunerea lui Şaguna, se formulează din nou pos-
echilibrul între cei de jos şi între cei de sus,
el a stăruit pentru crearea unei clase de mese
riaşi români, cari sâ poată pătrunde cu timpul 
în diferite ramuri de industrie ale oraşelor ar
delene. îndemnurile lui Şaguna sunt de atâta 
actualitate şi în zilele noastre. Sperăm că în 
sufletul ceior cu simţ de răspundere pentru lip
surile dureroase ale organizaţiei noastre econo
mice şi industriale, va găsi cuvenitul răsunet gla
sul de părintească chemare adresată de ei la 
1855 cătră credincioşii săi într’o circulară fru
moasă, din care merită rdevate aceste cuvinte:

tulatul indepedenţei naţionale, în sensul punctului
1 al programului din 1848. Tot astfel avu Şn- 
guna roi precumpănitor la congresul naţional din 
1863, în care îndemna pe toţi conducătorii Ro
mânilor să fie agitatori pentru dreptate, cum a 
fost O’Conell la Irlandezi şi să nu se abată de 
la programul din 1848. «Dacă aşa vor urma —îi
îmbărbăta Şaguna atunci nu se va putea zice
şi despre ei, ceeace a zis lord Russel despre 
Irlandezi, câ au fost scoşi din temniţa subterană 
şi sunt acum în temniţa supraterană».

Deschizându-se la 15 Mie 186 > parlamentul
„La meşteşuguri, turmă iubită, la meşteşuguriI Ardealului în Sibiiu cu o majoritate de 57 de

putaţi şi regalişti români — faţă de 43 reprezen-pentrucă fiind tu numeroasă, poţi forma din fiii 
tăi oameni învăţaţi cari să-ţi apere interesele, tanţii ai naţiunii săseşti şi 54 reprezentanţi un-
meşteşugari cari să-ţi înmulţească şi să-ţi susţină guri, cari s’au abţinut însă în mod demonstra

tiv dela şedinţe, — Şaguna deşi fusese invitat de
împăratul ca regalist, a renunţat la această fa
voare împărătească şi a primit mandatul de de
putat, pe care i-1 oferise încrederea unanimă a 
alegătorilor din circumscripţia Sălişte. Frumos 
gest democratic şi convingătoare dovadă des
pre felul, cum înţelegea Şaguna sâ facă politică 
naţională ca om al poporului, iar nu ca «<??# tm-

economia naţională, soldaţi buni şi a de*1 
cari să-şi verse sângele pentru patrie şi tron,
şi totuş să rămână destui şi pentru lucrarea pă
mântului... numai aşa făcând vei putea nădăj
dui şi aştepta revărsarea unor zile mai plăcute, 
mai vesele şi mai senine, în care va străluci şi
asupră-ţi de mult ascunsul soare al fericirii şi în-
călzându-te cu binecuvântătoarele s le raze, iţi

*

va desgheţa inima cea demult amorţită şi în- părătesc,» deşi prezidentul cancelariei aulice tran-
gheţată şi numai chiar lucrând aşa, îţi vei putea 
croi şi asigura atât viitorul tău, cât şi al urmă
torilor tăi. “

Astfel de îndemnuri stăruitoare nu au rămas 
fără rezultat, căci Şaguna nu se mărginia numai 
la tipărirea şi distribuirea circularelor sale. Ci 
pornea însuş să cutreere satele, cuvântând po
porului în acest sens şi controlând ce silinţe au 
pus preoţii şi protopopii din diferite părţi, pen~ 
truca bunele îndrumări archiereşti să nu rămână 
literă moartă, cum se întâmplă —durere— prea 
adeseaori,

Mulţămită acestor îndemnuri, secundate şi 
de adânca dorinţă de progres a unor ţărani în
ţelegători, fiii foştilor iobagi au început a se în
drepta, din an în an, în număr tot mai mare, 
nu numai spre şcoalele superioare dela oraşe, 
ci şi spre îmbrăţişarea meseriilor şi a comerciului.

silvane din Viena, contele Francisc Nâdasdy, îi 
atrăsese prin o telegramă*) atenţiunea, că nu va 
fi admisibil să renunţe la invitarea împărătească 
anterioară de dragul votului isvorât *din încre
derea unei circumscripţii electorale.»

In calitate de deputat al Sâliştii a luat parte 
la lucrările dietei din Sibiiu şi mai târziu la ale

*

*) Textul acestei telegrame oficiale e următorul: «Nr. 536— 
1863. Prăs. Graf Nadasdy an Bischof Baron Şchaguna Hermann- 
stadt. Wien am 27 luni 1863. Die stâts glânzend bewâhrte Lo- 
yalitât Euer Excellenz gegentiber der A. H. Person des Kaisers 
dttrfte es nach meiner &nsicht nicht zulassent dass Euer Excellenz 
der aifch fruher erhaîienen Berufung des Kaisers die Berufung aus 
der Verirauen eines Wahlbezirkes v o rz ie h e nŞaguna răspunde la 
5 Iulie, că nu poate renunţa la mandatul isvorât din încrederea 
alegătorilor sălişteni, între cari partea cea mai mare fiind oieri, 
şi-au amânat numai din considerare faţă de persoana sa. pleca- 
rea la turmele lor peste Dunăre până după alegere, făcând prin 
aceasta un mare sacrificiu; deaceea îi este absolut cu neputinţă 
a-i face acum să se simtă înşelaţi în încrederea lor («... eswird mir 
darum geradezu unihogliclt, lic in ihrem Vertrauen nachtrăgiieh zu 
tânsckM*).
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senatului imperial din Viena. Intre cele mai im
portante legi ale dietei din Sibiiu, trebue amin
tită inarticularea naţiunii române ca naţiune po
litică egal îndreptăţită cu celelalte naţiuni arde
lene şi întrebuinţarea limbii române în oficiile 
de stat alături de celelalte limbi obicinuite în

A

Ardeal.

Intre anii 1861— 1865 viaţa politică a Româ
nilor ardeleni începuse a lua un avânt îmbucu
rător. Din partea primului ministru austriac Sch- 
merling şi din partea împăratului, li se promitea 
un larg sprijin în toate chestiile naţionale. Dela
1865 înainte politica din Viena a început însă 
a da uitării toate serviciile şi sacrificiile nepre
ţuite ale «bravilor Români* şi a se orienta spre 
Unguri. Spre a-i împăca pe aceştia, s’a convo
cat dieta la Cluj, unde s’a decis unirea Tran
silvaniei cu Ungaria, fără a ţinea seamă de îm
potrivirea Românilor şi a Saşilor. Dupăce oş
tirile austriace au fost înfrânte din partea Pru- 
şilor la Sadova şi Konigrâtz (1866), Francisc Iosif 
s’a împăcat cu Ungurii şi s’a încoronat ca rege
al lor (8 Iunie 1867), iar peste 12 zile legile 
favorabile Românilor, votate în dieta din Sibiiu, 
au fost desfiinţate.

Aceasta a fost o grea lovitură pentru Românii 
ardeleni. Mulţi aşteptau ca Şaguna să păşească 
acum în fruntea unei mişcări de protestare. Ei 
insă prevăzând, că o astfel de mişcare nu ar 
putea să aibă nici-un rezultat, înafară doar de 
compromiterea cauzei naţionale, a sfătuit pe con
ducătorii Românilor, să continue lupta şi acti
vitatea parlamentară pentru apărarea interese
lor naţionale, în orice împrejurări. Simţul său de 
prevedere politică — această esenţială condiţie 
pentru orice bărbat de stat, l-a îndemnat pe Şa
guna să nu dea ascultare celor ce pretindeau, 
că prin o atitudine demonstrativă Românii ar
deleni ar fi putut să împiedice pe împăratul de 
la îndeplinirea unor acte de stat, pe cari nici el 
nu le făcea de bună yoie, ci numai fiind con
strâns de situaţia creată monarchiei prin înfrân
gerea dela 1866. Şaguna s’a mărginit atunci a 
constata câ datoria arhiereilor români, ca factori 
politici, nu poate fi decât aceea de «a prive- 
ghia, ca onoarea naţiunei şi cauza ei dreaptă să 
nu se compromită tn nici un chip sau cel puţin 
nu cu vina lor».

La o împotrivire cu rezultat nu se putea gândi 
Şaguna, câtă vreme ştia că în urma detronării 
lui Cuza situaţia politică a fraţilor de peste Car
paţi nu era consolidată în aşa măsură, ca în 
timpul războiului dintre Austrieci şi Pruşi, în 

® vara anului 1866, armata română să se fi putut 
ivi pe culmile Carpaţilor, fâlfâmd tricolorul libe
rator, aşa cum l-a fâlfâit cu 50 de ani mai târziu.

Daci această premisă ar fi fost dată, evident

că nici dualismul austro* ungar dela 1867 nu i-ar
fi putut atinge aşa dureros pe Românii ardeleni.

VIL
Unii dintre conducătorii politici ai Românilor 

ardeleni, neavând prilej să pătrundă aşa de bine 
situaţia politică, cum o pătrunsese Şaguna, se 
amăgeau cu iluzia că ar mai putea salva auto
nomia Transilvaniei.

Memoriul redactat de Bariţiu. şi prezentat ia
1866 împăratului de Ioan Raţiu a rămas însă 
fără nici-un rezultat.

Cu trei ani mai târziu o seamă de conducă
tori politici şi bisericeşti au decis în conferenţă 
dela Mercurea pasivitatea faţă de parlamentul
din Budepesta.

Dar nici măsura aceasta n’a dat rezultatele 
dorite. Ladls'aa Vaida spunea la 1872, în votul 
său separat, că pasivitatea inaugurată la Mer
curea «de$  ̂ nu a fost chiar ficţiune, dar a fost 
totuş inercâ, foarte puţin productivă — şi îşi ex
prima convingerea, că «nu e consult a decreta 
pasivitatra cu reţinerea dela alegeri, deoarece 
ne-a învăţat experienţa de până acum pe deplin 
că o atare pasivitate absolută duce la inerţie, nu 
numai în cauzc'.e publice de stat, dar în genere 
şi în aite c-auze naţionale».

Cu toate acestea, nu s’a ţinut seamă nici de 
statul lut, dapă cum nu se ţinuse nici de îndru
mările iunr.nate ale lui Şaguna, care, având în
credere deplină în viitorul neamului şi convins 
că poporu! nostru îşi poate croi soarta indepen
dent de guvernele cari se succedează, spunea 
cu hotărâre: <noi totdeauna trebue să rămânem 
Români, fie cum va fi guvernul şi maxima lui*.

Deşi greu bolnav, la 1872, când o seamă de 
conducători politici ai Românilor ardeleni, l-au 
rugat şi pe el şi pe mitropolitul Vancea, să con
voace un congres naţional, Şaguna a îndeplinit 
rugămintea, a semnat chiar apelul de convocare 
a congresului ce urma să fie ţinut la Sibiiu în 
August 1872. Dar mitropolitul Vancea refuzând 
iscălirea apelului, dupăce împreună cu Bariţiu, 
Raţiu şi Ilie Mâcelariu începuse tratative de îm
păcare cu ministrul preşedinte ungur, Lonyai 
Menyluert, prin aceasta ţinerea congresului s’a 
zădărnicit. Iar pasivitatea politică, decretată la 
început numai pentru Românii ardeleni, întinsă 
la 1888 şi asupra celor din Banat şi din păr
ţile ungarene, a continuat până la 1905.

Au trebuit să treacă aproape 4 decenii de 
«inerţie*, de zăpăceală şi de desorientare până 
s’au convins Românii, că urmând sfaturile adver
sarilor politici ai lui Şaguna din deceniu în de
ceniu au avut de înregistrat experienţe tot mai 
triste.

Deaceea este dreaptă judecata lui Eminescu 
despre Şaguna, pe care-1 înfăţişează ca pe un
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«om politic din creştet până’n tălpi» arătând că 
el, ca toţi oamenii politici de talent, «a calculat 
totdeauna cu imprejurile cele mai rele», nu cu' 
cele mai bune şi că „lipsa lui de încredere nu

în energia, dar în judecata sănătoasă şi os'e 
cum realistă a conluptătorilor săi, a fost tn mare 
parte adeverită de vreme“.

I. LUPAŞ
Profesor ta Universitatea d *  ? ^

v

CURENTE SOCIALE ŞI RELIGIOASE DISQLVANTE')
Reflexii şi îndrum ări

Ceiace înlesneşte astăzi răspândirea iţaîsoc-s 
mului este un conglomerat - de cause.

Le vom enumăra pe scurt:
1. Răspândirea culturii, dacă a adus atâta 

bine omenirii, aduce şi răul, dacă ea nu este 
complect pătrunsă şi asimilată şi mai ales, dacă 
nu i se dă o direcţiune practică, înmulţeşte exi
genţele. Gustave Le Bon spune în această pri
vinţă următoarele: «Trebuinţele omului modern 
au devenit foarte mari şi au progresat cu mult 
mai repede de cât mijloacele, de ale satisface» 
De aci sforţarea de a sfărâmă actuala organi
zare socială spre a gâsi una nouă, unde fiecare are 
iluzia că va fi mai satisfăcut. Intelectualizarea 
excesivă a maselor duce la crearea proletaria
tului intelectual, care formează în toate ţările 
germenele anarhiei şi al dezordinii.

2. Războiul mondial, prin vio'enţa sub care 
s’a manifestat, a desechilibrat omenirea nu numai 
economiceşte, ci şi sufleteşte. De aci tendinţa 
unei foarte mari categorii de oameni de a cădea 
în judecăţi şi aprecieri extreme.

3. Războiul creând mizerii jos, a realizat în 
aceiaş timp o sumedenie de îmbogăţiţi fără muncă, 
în contra cărora se strigă cu drept cuvânt.

4. Războiul a produs un mare dezechilibru între 
producţie şi consum; din cauză că producţia 
scade, guvernele iau măsuri coercitive. Aceasta 
însă în loc să înlăture criza, o agravează mai mult.

Un singur exemplu este edificator:
Lipsa de locuinţe a creat la oraşe conflictul 

atât de acut între propietari şi chiriaşi. Soluţia 
sănătoasă ar fi înlesnirea de către Stat a con
struirii de noi locuinţe, acordându-se credite 
eftine şi pe termen lung. Guvernele însă nu fac 
aceasta, ci pe cale de legi, stânjinesc pe pro
prietari în exerciţiul dreptului lor. Şi astfel în 
loc să împace pe chiriaşi, nedreptăţeşte şi pe 
proprietari, agravând conflictul care duce pe de 
altă parte la ruinarea clădirilor existente.

Aceiaş lucru se întâmplă cu alimentele, unde 
intervenţia Statului supără de o potrivă pe con
sumator ca şi pe producător, prin sistemul re- 
chiziţiilor şi al preţurilor maximale.

5. Atâtea conflicte şi frământări au creat o 
stare de supraexcitare nervoasă şi au infiltrat

în spiritele superficiale credinţa că o transfor
mare în senz socialist este inevitabilă.-

Socialismul actual, spune Gustave Le Bon, este mai 
mult o stare mintală, decât o doctrină.

Ceea ce-1 face primejdios nu sunt schimbările încâ 
foarte slabe pe care el le produce în sufletul poporu
lui, ci modificările deja foarte mari, pe care le deter
mină în sufletul claselor diriguitoare. Burghezia de azi 
nu mai este sigură de dreptul ei. De altfel ea nu e 
sigură de nimic, nu ştie să se apere, se lasă înrâurită 
de orice şi tremură înaintea celui mai păcătos dema
gog. Ea este incapabilă de acea voinţă tare, de acea 
disciplină şi comunitate de sentimente care sunt ci
mentul societăţii, fără care nicio asociaţie omenească 
de până azi n'a putut exista. J)

Ceea ce este curios, dar sigur, e că lumea 
pare cuprinsă de un fior, care o mână spre so
cialism fără să vrea, sau cel puţin fără să aibă 
conştiinţa lămurită a raţiunii lucrului. El se pro
pagă ast-fel pe cale de contagiune, ca ori-ce 
boală molipsitoare.

Acesta ar fi în genere cauzele specifice tim
pului de după războiu, care înlesnesc răspân
direa mişcării socialiste.

*
♦ *

In afară de socialism există încă un curent 
disolvant, în altă ordine de idei. Este vorba de
Adventist,n.

Adventismul este un disolvant în materie re
ligioasă, după cum socialismul este un disol
vant . . .  civil.

In toate timpurile şi în toate locurile, religia 
a fost element de întărire a vieţii sociale, pilo
tul ordinei şi al progresului; creştinismul însă a fost 
prin excelenţă un reconfortant al omenirii, a- 
meninţată să se prăbuşească în haosul dezordi
nii şi al anarhiei dela sfârşitul imperiului Roman.

Mijloacele prin care a acţionat creştinismul 
au fost stabilite de biserică, pe temeiul doctri
nei întemeietorului, cuprinsă în Evanghelii şi 
desvoltată în celelalte scrieri ale Noului Testa
ment. Aceste mijloace se pot reduce la două 
categorii principale: ierarhia fi cultul.

Din acest punct de vedere, dacă socialismul 
încearcă dărâmarea tuturor instituţiilor, ca unele 
ce ar fi protivnice realizării idealului de fericire

V**i Nr. trecut. *) Le Bon; Psychologte du So&atisme. 4§7.
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omenească trâmbiţat de el, adventismul încearcă 
în special dărâmarea biserici.

Sub numele de Adventism, noi înţelegem toate 
curentele, cu tendinţa de mai sus. cunoscute 
printre noi sub numele de: Adventism, Saba- 
tism, Pocăiţi, Evanghelişti, Baptişti, etc., toate 
fiind nuanţe diferite ale aceleiaşi tendinţe de di
zolvare a actualei organizaţii bisericeşti, toate 
avându-şi rădăcina şi origina în protestanismul 
secolului XVI.

Pe motiv că anumite situaţii din biserică nu’şi 
găsesc temeiul în Scriptură, aceste secte res
ping ierarhia, cultul icoanelor şi al sfinţilor, des-
brâcând astfel biserica de toate mijloacele ei 
de înrâurire şi surpând principiul autorităţii, 
care este piatra unghiulară a oricărei organiza- 
ţiuni sociale.

Cauza care naşte şi întreţine asemenea cu
rente este confuzia pe care a tăcut’o Luther, 
în secolul al XVI-lea, între valoarea principiului 
care stă la temelia bisericii şi păcatele oameni
lor cari întâmplător o conduceau atunci. Aceeaş 
greşeală o fac sectanţii de azi, cari atacă bise
rica în loc sâ atace pe oamenii nevrednici, care 
o conduc, dacă este cazul.

La baza tuturor este deci aceiaş viciu ca şi 
la socialism : tendinţa de a înlătura însăşi insti
tuţiile, în ioc de a înlătura oamenii, ceia 'ce 
duce de-a dreptul la surparea principiului au
torităţii în sine, care rămâne expus capriciilor 
firii omeneşti, nestatornică şi plină de păcate.

Adventismul zice — cum zicea şi Luther — 
câ vrea să redea bisericii simplitatea ei. primi
tivă, comiţând prin această o gravă eroare de 
logică a istoriei, întru cât e în potriva firii, ca 
după o desvoltare de 19 veacuri, omenirea creş
tină să se întoarcă spre simplitatea trebuinţe
lor din veacul I.

Biserica creştină ca organ sfinţitor şi învăţă
tor a avut o desvoltare organică şi firească. 
Alta era organizarea ei în momentul când co
munitatea creştină se reducea la câteva sute 
sau mii de credincioşi, ce formau insule izolate 
în imensul ocean al păgânătăţii, şi alta este 
astăzi când creştinismul cuprinde tot pământul.

Cu trecerea vremii trebuinţele comunităţii 
evoluând, s’a desvoltat o biurocraţie proprie— 
ierarhia — iar cultul însuşi s’a desvoltat, deve
nind ceea ce este astăzi.

Hristos însuşi nu a sortit doar biserica sa 
unei stări pe loc, ci i-a prezis o desvoltare a- 
semenea grăuntelui de muştar, care se trans
formă în copac «/« care se sâlăşuesc păsările 
cerului *.

Negreşit această desvoltare trebue să-şi aibă 
temeiul în Evanghelie şi în fapt aşa este. De 
cât în unele privinţi textele sunt sau obscure 
sau au aparenţa unei contraziceri.

Aceasta dă prilej unora să dea textelor 
jasipturii interpretări greşite, trăgând concluzii 
care par fireşti, dacă nu se are în vedere fie 
contextul, fie tradiţia, adică desvoltarea istorică 
pe care a avut’o biserica în cursul vremii.

Un exemplu clasic este cel referitor la cre
dinţă.

Apostolul Pavel a spus în mai multe rânduri, 
că omul se mântue numai prin credinţă. In a- 
fară de capitol IV din epistola către Romani, 
găsim în .Galateni II, 16, următorul text precis: 
«Ştiind că omul nji se îndrepteazâ prin fapte 
ale legii, ci prin credinţa în Hristos şi noi am 
crezut în i'sus Hristos, ca să ne îndreptăm prin 
credinţă în Hristos, iar nu prin fapte de ale 
legii >.

De aci trăgea Protestantismul de odinioară 
ca şi Adventismul de azi, concluzia, că nu e 
nevoe de «fapte ale legii», adică de acea su
medenie de forme prin care credinciosul îşi 
manifestă spiritul său creştin.

In fapt însă, Apostolul Pavel combătea prin 
cuvintele de mai sus, acea tendinţă din biserica 
primară, care impune obligativitatea legii mo
zaice şi la special circumciziunea, pentru creş
tini. ceeace, evident, era un lucru lipsit de ra
ţiune.

On cine citeşte contextul acestui pasaj, se 
convinge de aceasta.

Dovadă că n’a fost în intenţiunea Apostolu
lui Pavel de a împiedica pe creştini să-şi ma
nifeste spiritul lor creştin în forme simbolice 
exterioare, care atunci abea se închegau, este 
faptul că însuşi Pavel, apare în mijlocul comu
nităţii, se roagă, frânge pâne, ia parte la agape, 
rândueşte strângeri de colecte, care toate sunt 
sâmburele din care aveau să se desvoite formele 
rituale de mai târziu, în mod organic şi firesc.

Iar Apostolul Iacob — deci tot scriptura — 
spune categoric că «credinţa fără fapte este 
moartă» şi câ după cum pe un om flămând, 
nu-1 poţi sătura zicându-i numai «satură-te», aşa 
şi un creştin, nu se poate mântui zicând numai 
că crede.

In ce priveşte cultul icoanelor şi ai sfinţilor, 
el nu putea să existe într’un timp când biserica 
nu avea amintiri.

Dar treptat, cu trecerea timpului şi dezvol
tarea comunităţii, creştinii au simţit nevoia fi
rească de a avea înainte imaginea înaintaşilor 
cu virtuţi şi fapte minunate, de aci cultul icoa
nelor şi al sfinţilor,

Contrazice el porunca a II-a din Decalog r 
Este el reînvierea poîiteismului şi a închinării la 
idoli ? Dacă omul ar diviniza însuşi chipul, cum 
făceau păgânii, desigur câ da. Dar sinodul al 
7-lea ecumenic a stabilit că există — şi în *-

a
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devăr există— deosebire între «închinare» şi a- 
«dorare».

Este altceva să mă Închin unui obiect, să-l 
ador, să fac din el un feţiş, şi altceva să-l pri
vesc cu evlavie şi respect, să mă gândesc la 
ceeace reprezintă, purificândp-mi sufletul prin 
reflexiuni asupra faptelor ce mi se pun înainte.

Reprezentarea unei împrejurări, în forma ar
tistică a picturei, este o trebuinţă sufletească. 
A nega cultul icoanelor, este a nega valoarea 
artei, al cărei senz şi rost nu este nevoie să-l 
lămurim.

Simţimântul artistic este tot aşa de profund 
şi firesc ca şi sentimentul religios şi nu se pot 
separa unul de altul. De aceea din acest punct 
de vedere, Adventismul, cu toate ramurile lui, 
constitue o aberaţie, care nu se poate explica 
de cât prin anormalitatea sufletească a celor ce 
pot împărtăşi asemenea păreri.

Porunca Il-a din Decalog se referă la chipuri 
cioplite, deci la idoli, şi a fost orânduită anume 
pentru a desbăra pe Iudei de ceeace văzuseră 
în Egipet; în ce priveşte cultul sfinţilor el este 
tot aşa de firesc pentru evlavia creştină.

A ne aminti de înaintaşii noştri virtuoşi, a-i 
lăuda şi a încerca să-i imităm, nu constituie nici 
un rău pentru esenţa credinţei, ci din potrivă, 
constituie un bine pentru efectele ei.

In ce priveşte cultul Fecioarei, cu nimic nu 
am putea combate mai bine pe Adventişti, de 
cât reproducând următoarele cuvinte pe care le 
spune, la adresa protestanţilor, istoricul F. Lau- 
rent: «Protestanţii fac un cap de acuzaţie ca
tolicilor din cultul care se aduce Fecioarei şi 
sfinţilor. Ei nu se gândesc însă că glorificarea 
Fecioarei este urmarea logică a întrupării. 
Dacă în adevăr o femeie este mama lui Dum
nezeu, cum să nu fie înălţată mai pre sus de 
cât toate creaturile»1).

Şi doar Laurent nu este un catolic, ci un om 
cu idei libere.

Aducând aceste dovezi, m’am ferit a le spri
jini pe texte de Scriptură. Aceste texte sunt 
foarte multe şi unele foarte categorice şi se pot 
găsi în orice carte de propagandă împotriva 
Adventismului. Noi am vrut însă să arătăm ca 
nu numai Scriptura, ci însăşi mintea sănătoasă, 
duce la aceleaşi concluzii ca şi argumentele 
Scripturistice şi că actuala organizaţie biseri
cească este dezvoltarea firească a vechii orga
nizaţii primare.

Am avut să învederăm celor nedeprinşi cu 
textele, sau pentru care aceste texte sunt in
diferente, că ierarhia şi cultul, aşa cum le avem 
astăzi, nu contrazic ordinea naturală a lucrurilor 
şi că tot ceeace biserica, ca autoritate, a păstrat,

*) F. L*nr»nt, La Rgforae ??,

a fâcut-o în virtutea unei raţiuni puternice, ce 
nu se Roate înlătura fâră primejdie.

Ierarhia şi cultul creştin au crescut şi s’au des* 
voltat odată cu societatea creştină fără a contrazice 
temeliile puse de Hristos şi de Apostoli. Ele 
au educat şi disciplinat omenirea evului mediu, 
şi fâră ele nu poate exista astăzi nici ordine şi 
nici progres.

♦
* %

Terminând această ochire sumară asupra cu
rentelor dizolvante din societatea actuală şi mai 
ales din ţara noastră, este firesc să ne între
băm : cum le putem combate ?

Foarte greu zic unii, foarte uşor zicem noi. 
Zicem foarte uşor fiindcă totul depinde de gra
dul în care ne dăm seamă de realitatea pri
mejdiei care ne ameninţă. Dacă primejdia dizo- 
luţiei sociale e reală, atunci oricare ar fi greu
tăţile, trebuie să avem voinţa necesară, pentru 
a trezi din nou sufletul societăţii. In faţa pri
mejdiei el va reacţiona. Voinţa de a trăi şi in
stinctul de conservare, nu vor permite ispitelor 
să se furişeze în sânul societăţii, spre a unelti 
de acolo surparea temeliilor ei. De aceea îna
inte de toate este necesară înţelegerea dreaptă 
a împrejurărilor în care trăim.

Societatea iubeşte ordinea prin instinct, fiindcă 
numai prin ordine poate exista. Socialismul nu 
este numai negaţiunea actualei ordine de lu
cruri ; el are şi un rol pozitiv : este reacţiunea 
spiritului public în potriva abuzului de ocâr- 
muire.

Când ocârmuirea abuzează de puterile ei, or
dinea este ameninţată, ca şi atunci când fiind 
la înălţimea îndatoririlor ei, oamenii desordinei
o atacă.

De aceea socialismul devine simpatic socie
tăţii când atacă o ocârmuire nevrednică.

Raţiunea de a fi şi explicaţia socialismului
este numai acest instinct de conservare social, 
care lucrează pe căi diferite, dar cu acelaş scop.

Daţi însă societăţii iin regim de dreptate şi 
de severitate şi veţi vedea socialismul dispărând 
ca şi zăpada la apariţia căldurii solare.

Dacă viaţa lui se întreţine din revolta spiri
tului public împotriva abuzului, socialismul nu 
poate trăi de cât în elementul care i-a dat naş
tere. înlăturaţi însă, nu instituţiile actuale, ci 
abuzurile, şi veţi vedea cum dispare strigătul 
împotriva actualei ordine, iar societatea conti- 
nuându-şi desvoltarea pe temeiul legilor fireşti, 
iar nu a utopiilor născocite de vizionari.

Dar cum putem ajunge la acel regim de drep
tate care să înlăture abuzul ?

Un mare scriitor şi luptător socialist, belgianul 
Vandervelde, a spus cândva aceste cuvinte : 
«Dacă muncitorii ar învinge înainte ca evoluţia

2
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morală indispensabilă, să se fi îndeplinit, domnia 
lor ar fi groaznică, iar lumea s’ar scufunda în su- 
ferinţi, brutalităţi şi nedreptăţi mai mari ca cele 
de azi»1).

Va să zică, recunoaşte chiar un socialist de 
frunte, că fără prefacerea morală a omului, 
na se poate înfăptui o prefacere a condiţiunilor 
vieţii sociale şi deci nu se poate realiza liniştea 
şi fericirea oamenilor.

Biserica creştină subscrie cu totul declaraţia 
de mai sus. Ea este sigură că, până când mo
ralitatea cea mai severă, nu va pătrunde în toate 
colturile vieţei omeneşti, condiţionând legăturile 
dintre oameni, nu se poate ajunge la acel regim 
de dreptate, care este absolut trebuitor refacerii
sociale.

Dacă în această privinţă, între creştinism şi 
socialism pare a fi un acord, lucru se schimbă 
însă când e vorba de a determina în ce constă 
preacerea monală \ căci iată ce ne spune un alt 
fruntaş socialist :

«Socialismul nu are nevoe să aprindă făclii 
pentru a căuta şi a găsi o morală; el este dtja 
în el şi prin el e morala. Proletarii sunt egoişti 
şi brutali, da, ei vreau sâ trăiască şi nu ascund 
aceasta. Ei se supun puternicilor impulsiuni a 
instinctelor involuntare. Proletariatul îşi mărtu
riseşte şi proclamă egoismul ; prin asta însă în 
loc de a se încolăci o ederă sentimentală, el 
se \nfige în pământ, pătrunde în natură, pre- 
fâcând seva în energe de progres»*). Prin ur
mare morala materialistă a egoismului şi a in
stinctelor involuntare, aceasta este morola so
cialismului.

De altfel părerea de mai sus este urmarea 
firească a concepţiei socialiste despre lume. El 
crede că omul este produsul mediului şi al îm
prejurărilor, care l’au ficut rău din cauza or
ganizaţiei greşite care-i condiţionează viaţa ma
terială. O schimbare morală în om nu se poate 
şi nu se operează de cât atunci când se schimbă 
mediul şi împrejurările, adică instituţiile care-1
guvernează.

Această concepţie este greşită. Dacă omul este 
într’o necontenită luptă cu mediul, în care 
trăieşte, cum poate să fie produsul lui ?

Există în această concepţie a lucrurilor, pe lângă 
puţin adevăr, foarte multă exagerare şi eroare. Este 
incontestabil că mediul lucrează asupra indivizilor, dar 
este tot aşa de incontestabil că mediul nu se face
singur, ci sunt indivizii care-1 creiazâ, iar ei îl creiazâ
prin moravuri, iar nu prin revoluţiuni sau legi»3).

In adevăr, omul creiază legile, iar nu legile 
pe om, după cum în biologie, funcţiunea crează

*) Vandervelde: Educatioa ou Rcvolution, prefaţa, citat după L. 
Garrlc»uet. De la vaieur social* de l'Evangtie, pag. 94*.

*) Citat de L. Garriguet op. c* pag. 28&
^  I*. Garriguet op. c. 91,

organul, iar nu invers. Cu ajutorul legilor, care 
stabilesc raporturile între oameni, societatea îşi 
satisface trtbuinţele ei sufleteşti şi materiale, 
deci ea creiazâ instituţiile, care vor fi bune sau 
rele în măsura în care predomină în om ten
dinţele bune sau rele. In orice caz, este peste 
putinţă, ca aceste instituţii sâ nu poarte pecetea 
imperfectibilitâţiii firii omeneşti, iar cine spune 
altfel este un amăgitor.

Socialismul având o concepţie greşită despre 
lume, concepe în mod greşit şi morala, pe care 
el o întemeiază nu pe Dumnezeu, ci pe un de
terminism material, căruia se datoreşte felul 
nostru de a fi, ceeace cum am văzut, este 
greşit.

In adevăr, dacă existenţa noastră este deter
minată oarecum de unele cauze materiale, nu 
e mai puţ n adevărat, câ îniâuntrul acestui de-: 
terminism conştiinţa noastră simţeşte efectul unor 
cauze, care nu sunt de ordin material şi pentru 
satisfacerea căror nu ajunge ceeace ajunge sto
macului.

«Este o eroare a se crede că trebuie înainte
de toate şi ajunge, dacă este asigurată, buna func
ţionare mattrialâ a societăţii ; omul nu trăeşte 
numai pentru pâne ; el are nevoie de ideal, 
care sâ-1 înalţe, de o frână care sâ-1 reţie, de 
adevăruri care sâ-1 lumineze, de virtuţi, care 
sâ 1 facă capabil de eforturi şi jertfe. Nici o 
viaţă socială şi naţională nu este cu putinţă, 
dacă cetăţenii nu au o viaţă privată onestă, 
dacă în inimi domină egoismul, dacă noţiunea de 
drept face sâ fie uitată cea de datorie, dacă 
setea neînfrânată de câştig înlătură ori ce cons
trângere şi dacă dragostea de lucrul public nu 
întrece iubirea de tine însuţi*1).

t'entru a transforma sufletele omeneşti nu este 
dec: de ajuns schimbarea mediului extern, a 
instituţiunilor.

Această refacere nu se poate opera de cât sub in
fluenţa unei legi morale, destul de puternică pentru a 
se impune, destul de înţeleaptă pentru a se sustrage 
criticeior şi destul de complectă pentru a satisface 
toate trebuinţele. Pentru a găsi o asemenea lege, tre
buie sâ ne ridicăm până la Cer, cerându-o dela în
suşi Dumnezeu, de oarece oamenii, cu sistemele lor 
sărace, sunt incapabili să inventeze o morală accep
tabilă şi eficace»3).

Lucrul este de altfel foarte natural. In om 
lucrează instinctele brutale şi egoismul cel mai 
feroce. Este un non senz sâ doreşti o lume mai 
bună, cultivând acest egoism, din care izvo* 
râse neînţelegerele şi luptele omeneşti. Procla
mând materialismul istoric şi interesul de clase 
ca principii conducătoare, nu stăvileşti lupta 
dintre indivizi, ci îi dai o formă brutală. Nu

*) L. Garriguet op. c. pag 287—288.
*) L. Garriguet op. c, pag. 205—296,
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mai sunt în joc idei care luminează, ciocnindu- 
se, ci stânci care se cutremură şi se prăvălesc 
cu sgomot, întunecând văzduhul şi deschizând 
abisuri fâră fund.

Rupând cu orice tradiţie creştină— zice Anat. Le- 
roy— Beaulieu — respingând orice idei religioase, pre
tinzând a exila pe Dumnezeu din viitoarea societate 
omenească, colectivismul, departe de a uşura sar
cina ce întreprinde, o face mai grea. Vrând să 
fie realist şi practic, el este iftbpist. A arunca pe 
Dumnezeu, a arunca ideia de paternitate divină şi de 
fraternitate creştină, sub pretextul că respingi orice 
ideie metafizică şi teologică, aceasta nu însemnează 
a reface omul şi umanitatea, ci însemnează a respinge 
instrumentul cel mai potrivit pentru desăvârşirea indi
vidului şi poate, cimentul cel mal solid al societăţilor 
omeneşti.

Pentru cel ce râvneşte să conducă popoarele mo
derne în depărtatul paradis al dreptăţii sociale, nu 
sunt de ajuns Jescoperirele ştiinţifice şi nici forţa şi 
autoritatea legilor. Nu este suficient sa ai putere şi 
bogăţie. Trebuie ceva mai mult, trebuie puteri morale 
capabile să întărească conştiinţele şi să unească su
fletele1).

Prin urmare, nu se poate transformarea so
cietăţii fără transformarea morală a individului, 
iar transformarea morală nu poate fi concepută 
ca reală şi eficace de cât având la temelie pe 
Dumnezeu.

Acest lucru s’a realizat în epoca imperiului 
roman. Creştinismul, a insuflat omenirii muribunde' 
de atunci duh nou de viaţă. Constantin cel 
Mare a înţeles aceasta şi de aceia a dat creş
tinismului întâi libertatea de a se manifesta ca 
cult, iar în urmă a organizat imperiul pe baze 
creştine. Noua religie a făcut ca imperiul Roman 
să subsiste în orient sub forma bizantină până 
la 1453, iar în Apus se vedem Statele ridicate 
pe ruina imperiului, considerându-se continua
toarele Statului Roman, până in pragul istoriei 
moderne.

Dar nu numai atât. Creştinismul a înoit atât 
de efectiv societatea Greco-Romană, în cât, deşi 
imperiul moare ca organizaţie politică, trăieşte 
totuşi ca organizaţie socială. Trăim şi astăzi sub 
imperiul instituţiilor Greco-Romane. Dreptul Ro
man este şi astăzi temelia dreptului public, în 
Europa ca şi în celelalte continente.

«După două mii de ani, suntem incă cârmuiţi 
de legile Romane» spune jF. Laurent. Această 
supravieţuire se datoreşte imboldului dat de 
ideia creştină, care a insutlat omenirii speranţe 
şi idealuri nouă şi a împiedicat prăbuşirea ei în 
prăpastia anarhiei, ce ar fi redus-o la starea de 
sălbătăcie a vârstei de piatră.

Paralelismul faptelor şi fenomenelor de mai 
su3 ne duce, fără să vrem, la o concluzie, care 
se impune în mod firesc. Liniştea societăţii de

l) L. Gamguet op. c. 387 note.

azi, nu se poate dobândi de cât prin revenirea
la Creştinism.

Vorbind de frământările zilei de azi, Papini, 
celebrul autor al Istoriei lui Hristos, spune ur
mătoarele : «Lumea caută înfrigurată pacea mai 
mult de cât libertatea, iar această pace nu se 
poate dobândi de cât sub jugul lui Hristos».

Este în paradoxul de mai sus o admirabilă 
caracterizare a vremurilor în care trăim, ca şi 
soluţionarea uneL grele probleme. Da, lumea 
vrea pace, vrea linişte sufletească, nu îndemnuri 
la râsvrătire, nu ură de clasă, nu satisfacţia do- 
minărei prin forţă. Ea este sătulă de «fier şi 
sânge», şi dacă libertatea, la care aspiră, nu-i 
asigură pacea, ea renunţă mai bine la libertate, 
decât să fie lipsită de linişte şi pace.

Soluţia tuturor problemelor de azi. nu poate 
ieşi deci din concepţia materialistă a istoriei şi 
nu o poate da socializarea mijloacelor de pro
ducţie sau «dictatura proletariatului», care cum 
spune Troţki, trebue să mântuie lumea prin Ser 
şi sânge, ci Evanghelia. In ea găsim exemplul 
cel mai sublim de muncă şi de jertfă, precum 
şi soluţia tuturor conflictelor sociale, care este: 
dragostea. Faceţi să se cutremure omenirea de 
jertfa sublimă a lui Hristos, turnaţi în inimile 
dornice de mai bine, duhul dragostei de aproa
pele care «toate le sufere, toate, toate te crede, 
toate le nădăjdueşte, toate le rabdă» şi veţi ve
dea cum se topesc urile şi problemele se des> 
leagă de la sine şi prin sine.

«Reînoţi sufletele şi veţi reînoi lumea».
Pentru asta însă trebuie să renunţăm la în

crederea oarbă în puterea ştiinţei omeneşti, care 
ne-a dus la acest non sens, al unui progres 
ce înlesneşte lupta dintre oameni, şi să deschi
dem şi cartea îndemnurilor bune pentru toţi.

Ioan Hrisostom a spus in una din Omiliile 
lui, că dacă ştiinţa n’a putut îndulci durerile o- 
meneşti, la ce ne foloseşte această ştiinţă ? El 
face aluzie la filosofii meşteri de silogisme din 
vremea lui. Dar cât de bine se potrivesc aceste 
cuvinte cu doctorii tămăduitori ai ranelor so
ciale de azi, care văd mântuirea în socializarea 
mijloacelor de producţie, sau în dictatura pro
letariatului 1

Dezlegarea tuturor problemelor o găsim în 
Evanghelie, care are această minunată însuşire 
că «este scrisă pentru toate veacurile şi pentru 
toate problemele umanităţii», întocmai ca o 
stâncă pe care, când o lovim, ţâşneşte din ea 
izvor de apă vie, care împacă toate gusturile, 
toate trebuinţele şi toate generaţiile».

Dar pentru ca Evanghelia să producă roade, 
trebuie pusă în funcţie socială. Acest lucru îl 
îndeplineşte biserica, utilizând ierarhia şi cultul, 
utilizând arta care trezeşte in sufletul omenesc
acel sentiment etern şi comun muritorilor, sen-;
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timentul religios, arta prin care sufletul omenesc 
se ridică în sferele celei mai senine idealităţi,
spre a se uni cu Dumnezeu, perfecţiunea tuturor 
perfecţiunilor. Pentru aceasta trebuie muncă şi 
jertfă, trebuie o dreaptă înţelegere a lucrurilor şi 
o senină privire spre scopul, care trebuie urmăriţ.

Generaţia de* azi, care trece printr’o criză atât 
de grea, trebuie să înţeleagă, că dacă nu se

întoarce cu hotărîre la Evanghelie, la credinţa
care încălzeşte şi la tradiţia formelor prin care 
această credinţă pătrunde fiinţa noastră, va vedea 
deslânţuindu se în sânul ei instinctele cele mai 
urâte şi mai furioase, care o vor duce în pră
pastia pierzării veşnice.

Din această dilemă nu se poate eşi.

• Pr. C. DRON.

CHESTIUNEA LITERATURII IMORALE

Este vorba de aceiaşi stricăciune de care ne

plângem cu toţii, care se înfăţişează în valuri 

mai turbate acum, după război, decât înainte. 

Ea este una şi singură, dar îşi caută felurite 

chipuri de eşire la iveală. In orice chip insă Îşi . 

scoate capul pentru a pătrunde între oameni, 

şi ei o bagă de seamă şi încep a lua măsuri , 

împotriva ei.

Lumea se plânge de stricăciunea înfăţişată în 

chipul beţiei şi s’a arătat că sunt atâtea glasu

rile care se aud împotriva ei. Odată cu aceasta 

însă, se aud alte glasuri împotriva altui fel de 

stricăciune a cărei pătrundere se simte foarte 

viu şi supărător.

De unde înainte de război nu se auzea să 

fie urmărit cineva pentru scrieri imorale, acum 

a început şi aceasta, ceiace înseamnă că răul e 

mare. Deşi încă e prea puţină urmărirea care 

se face, dar oricum e ceva, căci până acum 

nu se făcea nici atât.

înainte de război, în ţara noastră toată ches

tiunea aceasta se mărginea numai la discuţiuni 

fără vreo urmare. Abia acum România vine şi 

ia conştinţă că Liga Naţiunilor a luat această 

chestiune pe mână şi vrea să se ia măsuri ge

nerale pentru stârpirea unei asemenea soi de 

literatură. Dar în străinătate aceasta nu e o 

măsură nouă. De ea se pomeneşte acum în 

Geneva, unde e Liga Naţiunilor, pentrucă în 

acel oraş s’au luat şi mai inainte astfel de mă

suri. O mişcare internaţională pentru urmărirea 

literaturii imorale s’a făcut şi până a nu fi o 

Ligă a Naţiunilor, numai că n’am ştiut noi de 

ea. Astfel, la Paris s’a ţinut o conferenţă diplo

matică în această chestiune, între 18 Aprilie şi 

4 Mai 1910, despre care amănunte pe larg

se pot găsi în Revue de Deux Mondes (1 Iulie

1910). In Geneva există un Birou internaţional

de informaţiune împotriva literaturii imorale *) 

Deci dintr'un asemenea mediu de luptă se în

ţelege cum Liga Naţiunilor se poate ocupa de 

asemenea măsuri. Da, lucrul nu e căzut ca o
%

peatrâ din cer, ci e rezultatul unei lupte aprige 

in Apus împotriva acestei molirrîe. Noi, luând 

măsuri împotriva unei astfel de literaturi, n’am 

iace altceva decât ne-am pune în rând cu Apu

sul şi am săvârşi faptă de oameni civilizaţi. 

Dar opiniunea publică nu e destul de trezită la 

noi in această chestiune. Să tot fie vreo două 

luni de când parchetul a apucat la socoteală pe 

un vînzător de foi desfrânate în Galaţi. Câteva 

ziare au început a ţipa împotriva parchetului şi 

făceau rău. Publicul însă a stat nepăsător şi nu 

ştiu dacă parchetul a mers până la capăt in 

această chestiune. Căci să se ştie un lucru: Ni

ciun parchet nu merge până la capăt cu ase

menea măsuri, când publicul nu-1 sprijină. Ajun

ge să ţipe 2 — 3 ziare împotriva unor astfel 

de măsuri, şi îndată vezi pe cei atacaţi muind-o. 

Oamenii sunt, în deobşte, suflete slabe. Ei nu 

îndrăznesc să păşească la o faptă împotriva pă

rerii mulţimii, numai pe temeiul că aceia e 

faptă bună. Sunt rari oamenii aceştia şi tre

buie să fie suflete prea tari ca să îndrăz

nească a face aşa. De obicei, oamenii se 

mişcă după aprobările şi dezaprobările altora, 

şi nu după ale conştiinţei. Apoi când se apucă 

2—3 ziare să ţipe împotriva ta, ţi se pare că 

ai publicul împotrivă şi rar om care o ţine ’dârz 

înainte. Iată de ce publicul trebuie să se mişte 

împotriva literaturii imorale, să ajute parchetele, 

pentrucă judecătorii sunt şi ei oameni şi uşor 

se moaie. Când vin astfel de cazuri, trebuie să 

se mişte Societăţile de educaţiune, comitetele

1) Vezi Arhim Scriban, Lupia contra li Ur aiurii imvralt, Bu
cureşti 1913, p. 115 şi 121,
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de la revistele de educaţiune şi să dea ajutor 

justiţiei. Cea întâi trebuie să se mişte Asocia- 

ţiunea generală a Clerului din România. Ches

tiunea literaturii imorale e pusă acum din nou 

şi trebuie să ducem înainte lupta împotriva ei 

până vom stârpi-o. Altfel, ea e destul de în

drăzneaţă. Are un birou de desfacere a unei 

asemenea neghine ticăloase în str. Sf. Ionică 

din Bucureşti. Cine trece pe acolo, vede îndată 

la fereastră tot felul de zugrăvituri neruşinate. 

Din pricina revistelor ticăloase, care au apărut 

acum în mare număr, precum liribomba, Pardon 

şi altele, care fac un negoţ foarte bănos, jus

tiţia a trebuit să se amestece. Poate că au stâr

nit-o şi unele articole care au apărut în chestiunea 

aceasta. Astfel, în Universul dela 7 Octomvrie 

a. c., a apărut un art. al redactorului Leontin 

Iliescu, care ne dă amănunte despre marea răs

pândire a unor asemenea tipărituri. Pe când al

te scrieri se tipăresc cu greu, d. Iliescu spune 

că una din aceste foi destrăbălate a. ajuns să 

aibă un tiraj de 45000 de exemplare pe zi. 

£  uimitor, nu e aşa ? Apoi, iată, fiindcă se câş

tigă atât de mult cu munca de răspândire a 

viţiului, tot d-nia sa ne spune că numai pentru 

titlul unei astfel de foi cineva a oferit suma de 

2.000.000 de lei, fâră îndoială, pentrucă foaia 

îşi făcuse nume... „bun“ şi cineva care ar f i

început altă foaie cu acelaş nume, ar fi început 
a suge şi el câştiguri mari.

Iată ce izvor de îmbogăţire poate însemna 
cultivarea viţiului în Ţara românească!

Alt articol de seamă a fost tipărit în Dimi

neaţa dela 2 Noemvrie din condeiul d-nei Isa- 

bela Sadoveanu sub titlul Lupta împotriva imo

ralităţii. Aci ni se pomeneşte despre o ideie 

originală şi bună, care însă nu s’a putut duce 

Ia împlinire. Anume, se ştie că printre lumea 

de jos umblă o cărticică rău scrisă, dar foarte 

cunoscută cu numele de Dorul inim ii sau Micul 

dor. După război, o seamă de femei luminate 

din lumea noastră bună având în frunte pe d-na 

Eliza 1. C. Brătianu au luat hotărîrea să tipă

rească alt Dor al inimii, care să înlocuiască pe 

cel vechiu. Se înţelege, putea fî o carte curată 

şi mai bine scrisă. „Din nefericire, spune d-na 

Sadoveanu, nu s’a găsit colaboratoare pentru 

această mare operă. Adică am fost câteva care 

suntem în toate societăţile şi ducem greul pre

tutindeni şi care, din această cauză, nu putem
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da tot concursul ce ni se cerea în această nouă

operă, iar alte colaboratoare au venit de câteva

ori, ne-au urmărit câtva timp şi apoi ne-au pă
răsit “.

Deci acel gând bun nu s’a putut împlini.

Mai încolo, d-na Sadoveanu ne spune că ini

ţiativa privată poate face mult în această luptă 

şi că ea, ajutată şi de oficialitate, ar ajunge să 

stârpească reaua buruiană a scrilerior destră

bălate. Arată ce se face în privinţa aceasta în 
Geneva, în Bulgaria, în Basel.

Literatura de care ne ocupăm o taxează de

„vulgară, mediocră, strică gustul copiilor, sco*

boară nivelul cugetării, le falsifică judecata şi 
denaturează realitatea".

Poate cuvinte de acestea să fi ajutat la fap

tul de care citim în Universul dela 26 Noem

vrie a. c. că justiţia a arestat pe conductorul 

revistei 7 iribomba. Dar spune ziarul că aresta

rea s’a făcut în urma unui denunţ. Prin urmare 

tot ajutorul publicului. De aceia spunem că tre

buie se se amestece şi publicul în aceste ches

tiuni pentru a ajuta justiţia.

In Biserică, chestiunea a fost ridicată după 

război de I. P. S. Gurie, arhiepiscopul Basara

biei, care a atras atenţiunea Sfântului Sinod a- 

cum doi ani asupra acestei chestiuni şi a citat 

cazul unei tipărituri din editura Steinberg din 

Bucureşti. Afară de acesta, s’a scris puţin şi 

în această revistă (Noemvrie 1921, p/ 137) şi 

în Universul a scris Arhim. Scriban la 15 Iulie
1921.

Mai mult s’a scris înaintea războiului, prin 

multe articole ale Părintelui Arhim. Scriban în 

fel de fel de ziare, din care mare parte au fost 

strânse in volum şi publicate sub titlu de Lupta 

contra Scrierilor Imorale, Bucureşti 1913.

Biserica trebuie din nou sâ se amestece în 

această luptă, ca nu cumva să-i ia alţii înainte, 

tocmai acolo unde este rostul ei şi unde este 

cea întâi chemată a aduce ţării îndreptarea şi
9

prin scrierile bune şi sănătoase, care trebuie să 

înlăture literatura ajunsă pe mâna justiţiei.

E şi mai uşor de luptat acum decât înainte,

pentrucă s’au trezit puteri mai numeroase şi

lupta se înfăţişează cu alt prestigiu, când încă 
şi Liga Naţiunilor a luat chestiunea pe mână 
şi când justiţia a eşit din toropeala de până 
acum.

De aceia la luptă fâră întârziere!
A. TURTUREANU
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Mai acum doi ani, făcând ca liceul o excursie 

în Banat, am fost întâmpinaţi şi de un preot, 

care stând de vorbă cu un preot-profesor din 

Piteşti, nu se putea în de ajuns mira, câ preoţii 

noştri din vechiul regat, nici chiar la drum nu 

vor să se lepede de costumul preoţesc, cel atât 

de «incomodant» şi de bătător la ochi.

Noi, conchidea preotul bănăţean, numai la 

anumite împrejurări oficiale şi solemne ne deo

sebim de ceilalţi muritori.

Este bine aşa ?

Negreşit că, punând această întrebare, mă gân

desc mai ales la faptul că, îmbrăcându-se preoţii 

întocmai ca mirenii, — s’ar putea să scază mult 

de tot şi acea brumă de sfială, cu care poporul 

mai obişnueşte încă a întâmpina pe preoţi.

.Aci însă ştiu bine că mi s’ar putea pune îna

inte întrebarea: Pentru ce oare preoţii ardeleni 

şi bănăţeni, care de mult practică acest obicei, 

nu şi-au văzut scăzut prestigiul în ochii popo- 

renilor ?

Pentru ce ?

Ei bine, eu cred că atâta timp cât a dăinuit 

stăpânirea ungurească, Românii «de dincolo» se 

adunau de zor şi cu drag la glasul preoţilor şi 

li se plecau adânc în cale, şi pentrucă îi pri

veau nu numai drept nişte cinstite feţe biseri

ceşti, ci mai ales, drept nişte vrednici stegari

ai Românismului.

înţelegeţi ?

Acolo, în Ardeal şi în Banat este de crezut, 

că mai înaînte la înălţarea prestigiului preoţesc 

contribuia şi faptul că, preotul ca cel mai de 

seamă înfăţişător al naţionalismului, piitea să 

întrunească toate glasurile şi toate simpatiile,

chiar dacă el ca om şi ca slujitor al altarului 

ar fi lăsat de dorit.— Vreau adică să spun, că 

acolo unora dintre preoţi, de dragul naţiona

lismului,— li se treceau multe cu vederea.

Ştiu bine că şi aci mi se poate pune între

barea: Pentru ce pe vremuri în vechiul regat 

preoţii dela ţară, deşi umblând fără de portul 

preoţesc, se bucurau de un oarecare prestigiu

în ochii mulţimii ?

Să nu se uite însă că pe vremuri, cu nici un

chip şi nici odată nu lipseau preotului două lu

cruri, care şi fără portul preoţesc, îl deosibeau 

de gloata muritorilor, şi anume : barba şi ple

tele, — adică tocmai ceeace este mai ales o- 

sândit şi respins astăzi de către clerul cel pur

tat prin şcoli înalte. Şi apoi, cine nu înţelege 

câ pe vremuri, plămădindu-şi populara zicătoare: 

«Popa c’opinci încălţat, de puţini e ascultat»,— 

poporul nu urmărea altceva de cât să-şi arate 

părerea de rău, că preotul nu se deosibea prin 

îmbrăcăminte de toţi ceilalţi locuitori de pe la
ţară ?

In orice caz, fapt sigar este că «uniforma», 

în deosebi că este o frână puternică pentru cel 

care o poartă, îi slujeşte acestuia mult şi pentru 

a şi spori şi a-şi statornici prestigiul în ochii 

muiţimei. Şi atât de adevărat este acest lucru, 

In cât prin unele ţări, punându-se în discuţie 

portul uniformelor ofiţereşti în afară de cazarmă, 

s’a ajuns la încheerea, că în interesul prestigiului 

este ca ofiţerul şi în afară de cazarmă să ne 

văzut îmbrăcat numai milităreşte.

Dar de ce spun eu toate acestea ?

Pentru că un prea însemnat scriitor, de cu

rând preoţit, vrea să ne încredinţeze că printre 

atâtea «lucruri neesenţiale», care pot fi «schim

bate» fără ca să se aducă vreo «sminteală» în 

biserică, ar fi şi portul preoţilor.

«In portul preoţilor — zice acest scriitor — 

în rugăciuni, în unele servicii, în iconomia şi 

prilejul celor legate de biserică, putem prea bine 

să ne închipuim, că lucrurile s’ar putea petrece 

şi altfel de cât astăzi, fiindcă s’au petrecut alt

fel altădată şi se petrec, uneori, altfel şi azi prin 

bisericile surori». '

Şi atât de aprinsă este la unii această râvnă 

de a se lepăda şi de portul preoţesc, — în cât 

pentru a se putea îndreptăţi acest curent de 

«primeniri înţelepte»,— se aleargă şi la argu

mente cu adevărat neserioase şi trase de păr.— 

Aşa, de pildă, un preot din Prahova arătând 

că prin Bucureşti a zărit pe un călugăr «zdren

ţăros şi murdar» mânând cu un bici o vacă,— 

nu se codeşte să conchidă:

«Iată de ce cred că mulţi dm preoţii simţiţi,
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cum sunt cei din Ardeal, vin în Bucureşti îm

brăcaţi în civil, fără să umble pe stradă în re

verende şi cabane, de teamă a nu fi confundaţi 

cu asemenea specimene hidoase, şi de a nu fi 

supuşi la umilinţe ca umilinţa mea».

Bieţii călugări! După ce au fost despuiaţi de 

stăpânire şi aduşi în şapă de lemn, după ce au 

ajuns să nu-şi mai poată stâmpăra foamea nici 

măcar cu fârămiturile scăpate deia mesele celor 

care se tot îngraşe în luxoasa Casă a «Bisericii»,— 

ei, şi numai ei sunt de vină, — că, odată cu 

credinţa, se împuţinează şi prestigiul preoţimei!

Dar să ne oprim.

Căci adevărul este altul. — Adevărul este că 

per fas et nefas se tot caută să «se scoată su- 

gestiunea» că numai bine i-ar merge bisericei, 

dacă în fine preoţii ar avea şi îngăduinţa de 

a umbla pe uliţă îmbrăcaţi «în civil», — adică 

intru nimica deosebiţi de gloata neînfâţişătorilor 

lui Dumnezeu pe pământ.

Va face preoţimea noastră şi această «cuce

rire»?— Da, fireşte că da.— Să se ştie însă, că 

nu pentru altceva se va înregistra această «cu

cerire», ci numai pentru că pe mulţi îi strâm- 

tor^ază larga haină preoţească. — Se vede dar 

că şi aci se poate aplica zicătoarea : Pofta vine 

mâncând. Se vede dar că nu era neprevăzător 

al viitorului bătrânul Calinic Mitropolitul, car® 

pe vremuri oprea pe Creangă să poarte pălărie 

în loc de potcap.

In orice caz. fapt neîndoios este că pe vre

muri, fără ajutorul vreunei «primeniri Înţelepte»,

bisericile gemeau de drept credincioşi. — Şi as

tăzi ? — Astăzi,— par’că în măsura, în care se 

tot înmulţesc aceste trufaşe «primeniri înţe

lepte», poporul face tot mai mult gol şi în bi

serici şi în jurul preoţilor.

M. MIHMLEANU

Profe»or, Piteşti.

Dovezi noi asupra secularizării averilor mănăstireşti

Chestiunea secularizării averilor mănăstireşti 

a fost cercetată de diferiţi cărturari. Nimeni însă 

nu a avut putinţa să aibă la îndemână toate 

dovezile pe temelia cărora să se clădească con

cluzia deplină şi definitivă asupra acestei ches

tiuni. Toată lumea a căzut de acord cu înlă

turarea egumenilor şi călugărilor greci de prin 

mănăstirile noastre închinate locurilor sfinte din 

răsărit, cari erau o nenorocire pe capul ţării. 

Când citim paginile privitoare la activitatea şi 

reformele înfăptuite de domnitorul Cuza, inima 

noastră românească tresare de mândrie că a 

putut răsări o figură aşa de hotărîtă şi jertfi- 

toare a interesului său propriu. Totuş nu putem 

admite şi smulgerea mijloacelor de dăinuire a 

acelor locaşuri de rugăciune, cari erau ale ţării. 

Confiscarea aceasta s’a făcut fără chibzuirea tre- 

buitoaie, fără tactul firesc al reformatorilor cari 

trebuesc să treacă posterităţii ca o amintire 

pioasă, care să plutească din generaţie în ge

neraţie. In grija de a tăia orice posibilitate de 

intervenire, domnitorul nostru a fost silit, — de 

sigur după sfatul celor din prejur, — să calce 

principiile şi legile existente împreună cu ca

noanele bisericeşti de cari se conduc cei ce lu

crează în această instituţie. Cu aşa durere şi

strângere de inimă citim pagina aceia, unde ma

rele nostru istoric, N. Iorga povesteşte cum bă

trânul mitropolit Sofronie este dus sub escortă 

ca un făcător de rele la mănăstirea Slatina. Nu 

aceasta era calea juridică dictată de canoanc. Au 

fost glasuri, cari l-au învinuit de atingere cu 

ideile religioase din apus, pentru cari nu aven» 

dovezi contrarii.

In cercetarea amănunţită făcută de fostul nos

tru profesor N. Dobrescu de la facultatea de 

teologie din Bucureşti, observăm că nu s’a pu

tut servi de toate documentele găsite prin biblio

tecile şi arhivele vecinilor, ca astfel chestiunea 

să fie studiată sub toate laturile şi pe baza do

cumentelor din ambele tabere. Lupta pentru se

cularizare nu a fost simplă cum se crede ci 

foarte dârză, atâta vreme cât în fruntea parti

dului susţinător al ideii câ averile mănăstirilor 

locale să fie neştirbite era fraţii Scribăneşti — 

oameni dârji şi cari nu se lăsau biruiţi cu uşu

rinţă, atunci când erau convinşi de un adevăr 

pe temelia de legi şi canone. — Prin urmare, 

trebuie ca tot materialul aflător prin revistele, 

gazetele şi actele oficiale ruse, greceşti şi uneori 

germane şi franceze să se adune, şi după aceia 

să se studieze adânc.
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Ei bine, noi venim ca să întregim acest ma

terial, slujind pe cei cari se vor ocupa de această 

chestiune a secularizării.

încă de pe când îmi complectam studiile la 

Chiev şi Petrograd, am dat în biblioteca fun

damentală a academii teologice de la Chiev 

peste o carte scrisă în limba rusă şi franceză, 

la Petrograd insă am găsit numai ediţia rusă 

în biblioteca publică. O citisem de atunci şi îmi 

culesesem notele trebuitoare, dar vremurile prin 

care a trecut mai apoi Rusia şi cărţile noastre 

lăsate acolo nu mai pot şti ce au devenit. Car

tea aceasta se găseşte trecută şi în catalogul 

tipărit al bibliotecii oraşului Chişinău, dar a 

iost luată de cineva fără să o mai reîntoacă. 

Pierdusem nădejdea de a mai dâ de urmele 

unui asemenea exemplar. întrebând pe oamenii 

cari se ocupă cu asemenea lucruri, privitoare 

la averile mănăstireşti, am dat peste un exem

plar cu broşuri tipărite în 1908 la Chişinău de 

către Mitrofan Vasilievicl Purişchievicî ca con

ducător al zemstvei guberniale. La sfârşitul a- 

cestui volum printre alte broşuri am dat şi peste 

broşura amintită, al cărei coprins îl dăm pe larg 

mai jos. Este foarte de mirare cum alcătuitorul 

acestui volum nu a cunoscut broşura din biblio

teca oraşului Chişinău ca să nu se mai trudească 

să o caute prin Petrograd pe la arhiva statului 

ca să-i răspundă, că «deoarece această broşură 

este o raritate literară, nu i-o poate trimite de 

cât în copie, pentru care trebuie să plătească*. 

Posesorul acestei cărţi este vrednic de amintire 

intru cât nicio bibliotecă nu o posedă, este 

d-1 Chiatschii, cate are aceiaşi parte de lucru 

la acest volum bogat în ştiri asupra averilor 

mănăstireşti pe care a avut-o N. Hodoş la al

cătuirea «Bibliografiei vechi româneşti* de la Aca
demia noastră.

Broşura poartă titlul de € Situaţia bisericii or
todoxe fi mănăstirilor din Moldova —  (Polojenie 
pravoslavnoi ţerkvi i monas ţârei v Moldavii)* S. 

Petresburg 1864, pag. 1—35. In cdpia de aici 

are numai 32 pagini. 0upă cum vedem, pe co

perta broşurii nu stă numele autorului pe care 
ne vom sili să-l descoperim din alte fapte.

Cunoaştem din istorie că cei mai învierşunaţi 

duşmani ai secularizării au fost fraţii Scribă- 

neşti, cari au editat o gazetă timp de 7 ani la 

care contribuia mai mult Neofit Scriban. Auto

rul acestei broşuri nu poate să fie altcineva de

cât Filaret, fratele celui dintâi, pentru următoa
rele motive:

a) Singurul frate dintre Scribăneşti, care stă- 

pânia bine atât limba rusă cât şi pe cea fran

ceză era Filaret, după cum se constată din dis

cursurile sale ţinute în franţuzeşte şi după lu

crarea istorii bisericii române, scrisă în ruseşte. 

Cunoaştem, că unul din puţinii magistri în

teologie de la Chiev dintre români este Filaret 
Scriban.

b) Singura persoană care avea legături cu 

reprezentanţii civili şi bisericeşti ai Ruşilor era 

Filaret Scriban. Se cunoaşte pe scurt coprinsul 

a două scrisori trimise de acesta consulului rus 

Lux din laşi, una de la 19 şi alta de la 27 Iu

nie 1865. In ele energicul arhiereu cere inter

venţia guvernului rus pentru apărarea bisericii 

române, pusă în grea situaţie prin noile legi 

bisericeşti ale domnitorului Cuza. Oberprocurorul 

sinodului rus, D. A. Tolstoi, le-a trimis la râjidul 

său mitropolitului Filaret al Moscovii, rugându-1 

să-l cinstească printr’un răspuns. Mitropolitul îi 

răspunde, zicând: că acest zelos al apărării drep

turilor bisericii, îmbracă ideia de patriarh în 

ideia papistaşilor, se surprind în scrisoarea lui 

nuanţe apusene: <P. S. Filaret de Stavropoleos 
prin scrisoarea către consul roagă pe sfântul si
nod rus şi pe guvernul rus să susţină biserica 
română din Principatele dunărene, el socoteşte 
aceasta ca o îndatorire pentru Rusia, ca o che
mare de la provedinţa divină». El mai spune că 
atât dânsul cât fi fratele său au lucrat mult fi 
au pregătit unirea Principatelor. După aceia 
spune, că poporul român s’a îndepărtat de calea 
destinată lui fi că vina este a domnitorului Cuza 
dufmanul de moarte al bisericiei de răsărit, că 
domnitorul prin legile promulgate a pus articole 
cari duc spre treptata distrugere a sentimentului 
creştin in popor şi la înjosirea clerului fi că gu
vernul lui a orbit fi a fermecat pe episcopi, fă- 
cându-i <călcători de lege>. In cealaltă scrisoare 
spune, că patriarhul constantinopolitan ar putea 
să escomunice din biserică fisă arunce blestemul 
asupra lui Cuza, socotind că îndată ce poporul 
va auzi lucrul acesta, atunci toate gândurile şi 
planurile lui relp vor cădea fiind paralizate. Lupta 

era aşa de aprinsă în cât Filaret voia să pără

sească ţara pentru a se retrage în Rusia, în ca

litate de şef al misiunei palestiniene ruse din 

Ierusalim, dar nu a fost primit; «(Mneniea i otzâvâ
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MitropolitaFilaretaMoscovscago> pe 1885 voi. V). 

De aici nu se poate spune, că Filaret Scriban 

era partizan al Ruşilor în toate privinţele, de 

oarece era un bărbat cult, citind operele spiri

telor înaintate din apus, însuşindu-şi-le. Omului 

cult prin excelenţă nu i se poate aduce o vină 

pentru ideile sale în legătură cu legile bisericeşti, 

creiate de Cuza după povăţuirea ajutoarelor sale* 

Dacă ar fi fost un fanatic rusofil, fâră înţelegerea 

lucrurilor, nu şi-ar fi imprimat ideile bune apu

sene, cum este introducerea cântării armonice 

la seminarul său din Socola, şi nu ar mai fi iost 

pedepsit de căpeteniile sale bisericeşti în sur

ghiun pe la Neamţu şi Secu pentru că îndrăznea 

să citeaseă operele lui Voltaire şi cânta cu vioara. 

Scriitorul Neigebaur în descrierea Moldovei şi 

Valahiei vorbeşte în cei mai elogioşi termeni 

despre el, iar consulul rus din Iaşi spune că era 

cel mai învăţat şi cel mai devotat Rusiei cleric.

Sufletul întreg împodobit cu toată cultura re

ligioasă şi literară a timpului şi l-a arătat Filaret 

Scriban în lupta pentru apărarea dreptului bi

I M P R E S I I  D J N

In ziua sărbătoririi bisericeşti a marelui şi sfân
tului mucenic Dimitrie, întâmplându-se să mai zăbo
vesc prin Bucureşti, m’am dus de dimineaţă, cu 
un frate mai mic, să ascult sfânta slujbă la o 
bisericămai apropiată. Abia am găsit-o, că-i ascun
să între alte zidiri înnalte, «biserica Doamnei*, 
lângă calea Victoriei şi bulevardul Academiei. 
Lăcaşul nu-i prea încăpător, se cunoaşte după 
stil că-i din vechime, e frumos constant, are prid
vor larg şi aşezat pe stâlpi săpaţi şi împodobiţi
în piatră; păcat că pereţii din lăuntru sunt înne
griţi de fumul lumânărilor de ceară amestecată, 
cum de altfel sunt mai toate bisericile vechi din 
oraş, şi e întunecos; pe podea sunt aşezate multe 
lespezi de mormnite uitate, cu scrisori săpate pe 
ele, arătând de sigur ce cititori sau binefăcători 
se odihnesc sub greutatea lor; unele însemnări 
însă încep a se şterge şi cu vremea nu se vor 
mai deosebi aceste pietre de cellalte lespezi din 
podeaua bisericii. Părintele slujia utrenia; la strana 
dreaptă răspundeau cu cântări frumoase şi în
văluite în dragoste copilărească doi seminarişti; 
creştinii se iviau în sfântul lăcaş, şi unii mai gră
biţi aprindeau o lumânare, se închinau şi plecau 
la treburile lor. Eu am rămas mângâiat în sufletul 
meu de evlavia cucernicului preot şi de liniştea 
din biserică. Şi acest preot ca şi ceilalţi, ce i-am

sericii române de a poseda averi pentru sus

ţinerea existenţei ei. Prevederile lui se pot ve

dea astăzi. Când se vor aduna toate actele şi 

documentele istoriei bisericeşti se va cunoaşte 

în toată lumina mişcarea şi lupta aceasta gro

zavă dată între o parte din clericii, cari sfătuiau 

pe Cuza şi îl ajutau la secularizare, şi fraţii Scri- 

băneşti. Au fost caractere de cari are nevoie 

biserica noastră. Dacă împrejurările îmi vor dâ 

răgazul trebuitor, voi coordona toate materialele 

pe cari le am despre această familie de bărbaţi 

puşi de providenţă întru susţinerea nevoilor bi

sericii. Secularizarea, deasemenea, trebuie stu

diată nu numai prin prisma actelor oficiale gu

vernamentale, ci şi prin a celor contimporane sem

nalate de presa şi literatura vecinilor. Motivele 

pe cari le-am enumărat mai sus ne fac să cre

dem că adevăratul autor al paginilor cari ur

mează este numai Filaret Scriban. Acest docu

ment poate intra de astăzi înainte în domeniul 

istorii noastre bisericeşti.

ST. BERECHET

B U C U R E Ş T I

văzut, îşi împlineşte misiunea sa încât priveşte 
rugăciunele şi jertfa pentru mântuirea lumii. Dar 
trebue să fie adevărat că preotul bisericii Doam
nei se simte înlăuntrul ei ca’ntr’o catacombă, 
ascuns de lumea din afară, ca pe vremea bar
barilor cutropitori 1 Căci lăcaşul acesta dejur îm
prejur e strâns îmbrăţişat de case mari, cu 2*3 
etaje; crucea creştinească a rămas sub acope
rişul acestor case, şi nu se vede de nicăeri că 
între ele ar fi biserică, decât doar din nouri, din 
aeroplan sau din vreo stea. Aşa era şi pe vre
mea turcilor, când bisericile creştineşti se clă- 
diau în pământ şi erau şi încunjurate de ziduri 
înnalte, ca să nu li se zăriască nici crucea, cum 
se mai pot găsi şi azi câteva biserici foarte vechi, 
de acestea şi în Basarabia. Casele dimprejur sunt 
folosite pentru felurite prăvălii de modă nouă • 
tutunuri, argintării; în faţa pridvorului bisericii, 
cum la 2—3 metri, e şi o urâtă cafenea şi mur
dară, apoi în stânga, n’am înţeles ce-i, un fel 
de bucătărie sau ceva asemenea, cu mult gunoi 
încât te minunezi ce se poate găsi în mijlocul 
Capitalei, iar la dreapta e o mică prăvălioară, 
înghemuită, un fel de restaurant. Toate’s aşe-

#

zate aici, par’că anume să înnăduşe nu numai 
sărmana biserică, dar şi evlavia ce ar mai izvor! 
din lăuntrul ei. Până’n sf. altar ajunge colţul
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unei case mici, lipită, ca de frică, de spatele 
unei mari clădiri, cu etaje; căsuţa aceasta, Cred 
că-i a bisericii, locuinţă pentru preotul slujitor; 
neavând altă ogradă, gospodarul ş’a aşezat o 
stivă de lemne de foc, lungi, care ating cu’n ca
păt o mică portiţă de fer, iar cu cellalt ajung 
până deasupra ferestrelor casei, orbind-o în faţa 
luminii binecuvântate a soarelui. Când ieşiam 
din biserică, un autocamion greu încărcat cu bu
toaie, trecea cu sgomot mare pelângă pridvor, 
spre calea Victoriei, ca să apuce înnapoi pe unde 
a venit, căci «aşa fac ăştia, dacă vreau să în
toarcă camioanele lor înnapoi, intră pe străduţa 
asta şi ies pe celălalt capăt, că pe calea Vic
toriei nu le dă voie şi nici n’au unde», mi-a 
lămurit paraclisierul bisericii.

Am trecut prin stradelă şi după vreo două col
ţuri, aproape de tot, ajunsei la altă biserică:
*sf. Nicofai Şelari*. In Bucureşti sunt multe bise
rici, la 120, şi unele’s foarte apropiate: ca'n două 
cvartale din Chişinău sunt aiurea câte 2—3 bise
rici. Aceasta înţelege oricine ce însemnează: pă
rinţii şi strămoşii noştri erau credincioşi, plini de 
foc creştinesc şi de evlavie, şi deaceia înnălţau 
asemeni sfinte lăcaşuri la tot pasul, căci aceasta
li era setea sufletului lor; şi am auzit că pentru 
populaţia românească mai mică, de acum 40— 
50 de ani, erau la 140 biserici, iar pân’acum, 
când Capitala şi-a mărit cu mult populaţia, la 
un milion, nu numai că nu se mai înnalţă vr’o 
biserică, dar s’au dărâmat din cele vechi şi încă 
s’or mai dărâma. Biserica sf. Nicolai Şelari — mai 
sunt şi alte 8 biserici tot cu hramul sf. Nicolai— 
e şi ea strânsă din trei părţi, ca’ntr’o cingătoare; 
nu ştiu cum se va fi făcând şi aici şi la biserica 
Doamnei încunjurul cu sfântul Aer, în Vinerea 
mare a Patimilor, căci n’au chip să meargă ală
turi 2—3 oameni! Lângă zidul dela miază noapte 
al bisericii s’a aşezat o baracă (butcă) de scân
duri pentru vânzare de poame, ca şi cum n’ar 
fi destul de largi pieţile de vânzare, unde s’ar 
putea duce şi acest negustor; şi mai alături e 
o altă butcă, o cârciumă, în care îşi otrăviau timpul 
cu băuturi spirtoase vreo 7—8 bărbaţi, în m'j- 
loc cu sergentul de stradă, pe când în sfântul 
lăcaş abia am găsit două bătrâne, un servitor 
şi o copilă.

Am mers la a treia biserică, şi mai aproape, 
fundul unei ogrăzi: «biserica Kalinderu», care, 
deci poartă numele familiei din care s’a tras un 
vestit administrator al domeniilor regale, mort 
acum câţiva ani. Biserica aceasta însă e mult 
mai îngrijită ca cellalte, are numeroase candele 
şi multă lumină electrică, iar pictura e plăcută. 
Se vede că sunt aici oameni evlavioşi, cari-i poartă 
de grijă. Slujia veneratul părinte arhimandrit 
Scriban. Tocmai ieşise cu căditul, înaintea sla- 
vosloviei cei mari. Statura impunătoare a prea

cuviosului părinte, chipul său frumos şi luminat, 
păşind liniştit şi plecându-se atât de evlavios în 
faţa sfintelor icoane, mi-au făcut bine, mi au adus
o mângâere în suflet. Cântăreţii de aici nu’s aşa 
dibaci ca cei dela bis. sf. Nicolai. Şi această 
biserică e prea ascunsă, par’că a năvălit târgul 
asupra ei s’o cutropiască, şi a înfăşurat-o în alte 
zidiri mai semeţe ca ea, ca să nu i se mai vadă 
nici pridvorul, nici sf. cruce. Deasupra uşei unei 
clădiri cu etaje din ogradă, se arată că prin ea 
întri în locuinţa clerului bisericii; acolo, mi-a 
spus paraclisierul, se va muta părintele Scriban. 
In etajul de jos e aşezată o mare tipoprafie; din 
această pricină vezi azvârlite lăzi goale şi gră
mezi de hârtie lângă zidul bisericii.

In fine, am pornit să văd şi o biserică mai 
mare, <sf. Gheorghe nou», din piaţa unde-i sta
tuia cu lupoaica, ce hrăneşte pe fraţii Romulus 
şi Remus. Auzisem că în această biserică se tac 
părâzi mari, şi toate «înmormântările naţionale» 
pornesc de aici. Clădirea, e adevărat, e înnaltă 
şi încăpătoare, şi ’nprejurare loc gol destul, un 
cvartal, tăiat de 4 străzi. In lăuntru ei s’ar fi 
găsit nu de mult, după arătarea scrisorii depe o 
candelă veche, mormântul prea evlaviosului dom
nitor al Ţ?rii munteneşti, Constantin Brânco- 
veanu, care n’a vrut să’şi lepede Legea creşti
nească în faţa turcului la Constantinopol, la anul 
1714, deşi au fost tăiaţi sub ochii săi toţi trei 
copiii şi ginerele, şi apoi l-au ucis şi pe el. Istoria 
ne-a păstrat cuvintele cu care Brâncoveanu a 
poruncit fiului său mai mare să-şi pue capul pe 
trunchiu: «mai bine mori în legea ta decât să 
trăeşti turc!» M’am închinat şi eu la mormân
tul acestui «boer vechi şi bun creştin», acolo 
sub o candelă, în partea dreaptă, unde mi l-a 
arătat o bătrână, căci altfel nu poţi cunoaşte 
locul, care-i acoperit c’o ţolincă, ca şi restul bise
ricii, şi lumea doar calcă peste el. Dacă într’a- 
devăr acolo e mormântul voevodului, ar trebui 
ca ceice l-au descoperit, —şt au făcut un bine 
pentru istoria noastră naţională şi bisericească,— 
să nu se mulţămiască numai cu lauda prin cărţi, 
ci să însemne acest loc, de sub candelă, cu un 
gărduţ şi o inscripţie. Starea din afară a bise
ricii e foarte tristă. Tencuiala depe ziduri, dela 
brâul sculptat în jos, începe a cădea; se vede 
că nu-i de mult reparată. Dar ce-i în ograda bise
ricii, abia-mi vine să mai scriu. Aici e locul de 
întâlnirea tuturor servitorilor din Bucureţti; dacă 
cineva caută slugă, se duce şi nămeşte acolo. 
Era acum vremea sfintei Liturghii; parte din ei 
se tolăniseră în jurul zidului sfântului altar, în 
bătaia soarelui, şi cu capul pe buclucuri, unii 
vorbiau tare şi’n felurite graiuri, iar alţii dormiau. 
Eu i-am sculat, că nu era locul lor chiar acolo. 
Din pricina acestei adunături, toată ograda e 
numai o murdărie respingătoare: în poartă e ceva
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de nesuferit; oamenii îşi fac nevoile lor acolo; 
la fel e şi într’un bazin pentru agheazmă din 
faţa pridvorului; dincolo de sfântul altar, în cel
lalt ungher, e aşezată o butcă, în grai mai în
ţelept se zice pisoar, unde orcine’şi face nevoile 
trupeşti, dar cu plată, lată ce a ajuns ograda 
bisericii! Oare cine’s evlavioşii ceia de creştini 
că au atâta duşmănie faţă de biserică? Eu n’am 
văzut, în viaţa mea, în o aşa nemernică stare, 
vreo sinagogă sau vreo giamie turcească. Noi, 
creştinii, le respectăm sfinţenia lăcaşurilor lor, 
căci cum să le necinsteşti ? Dar bisericile noastre 
dece le lăsăm aşa? Am stat de vorbă cu mai

toe

mulţi corişti dela această biserică; câţiva mi-ac 
spus cuvinte grele, iar un alt domn chiar bles
tema «pe cei dela casa centrală a Bisericii, cari 
mănuesc atâta bănet» dar nu pentru biserici.

Scriu aici puţin din ce-am văzut şi nu tot din 
cele auzite. Dar adevărat, ca un preot. Ce gân
desc eu, nu mai adaug. Dar totuşi mă’ntreb: oare 
fraţii preoţi din Bucureşti, protopopul, domnul 
Ministru al Cultelor sau alţi fruntaşi creştini nu 
găsesc oare că în aşa nenorocită stare nu pot 
rămâne lăcaşurile sfinte ale <bisericii dominante 
a ţării*  ?

Iconom MITROFOR ALEXANDRU BALTAOA

ADUNAŢI-VĂ COMORI...

Furtuna vremurilor năprasnice a trecut..........
S’a scuturat uscăturile copacilor din pădurile 
bătrâne şi au înviat tinerele vlăstare, cu viaţa 
plină de seva puternică şi dornică de prefacere.

Războiul a zdruncinat şi a nimicit multe inimi, 
tot aşa de tinere şt pline de avânt ca şi lăsta
rul ştejarului. S’au dus toate pentru ca să în
vie alte vremuri, subt altă faţă şi cu alte nă
zuinţe.

Azi ca eri, mâine ca şi azi, omenirea îşi în
chină gândurile tot mai mult spre ale ei şi râv
neşte cu nesaţ la un trai cât mai fericit mate
rialiceşte. E veşnica întrebare care stă în faţa 
vieţii.

Răspunsul îl caută fiecare dibuînd pe cărările, 
mai mult sau mai puţin nesigure ale pierzării de 
suflet şi ale belşugului zilnic pentru pântece.

Sunt oameni şi oameni . . . .  Unii se duc 
la plimbare cu automobile, alţii împing sărăcia 
cu ambele mâini, puţin cugetând la nemurire, 
se resemnează într’o nădejde a unei alte vieţi. 
Ei zic: „Toate se duc şi nimic nu iei cu tine 
dincolo.41

Dar, atunci, pentru ce atâta goană nebună, 
după un traiu plin de toate bunătăţile lumii a- 
ceştia ?!

Scopul din urmă al vieţii: traiul bun aici, iar 
pentru dincolo nimic, la o bună parte din ome
nire a prins rădăcini puternice, chiar la cele mai 
de jos straturi ale ţărilor. S’a lipit grozav inima 
de petrecere şi zgomot. Lumea locueşte doar 
pe pământ şi, trăind din el, cu el şi pe el, nu 
isbuteşte uşor să-şi înalţe avântul sufletului spre 
lumea aceia pe care n’o vede şi n’o cunoaşte.

Adună Comori şi nu-i se mai umple inima de 
mulţumire, pentrucă, cu cât comoara e mai mare, 
cu atât dorinţa de a avea mai mult trezeşte la
tot pasul iubirea de sine însuşi; şi, pe măsură

ce materia creşte, tăria sufletească a unei cori
ştii n ţi de lumea adevărată scade.

Lumea aşa este. Nu vede totul dintr’o privire,
şi nici vederea nu e la fel pentru toţi. Munca 
adevărată piere, în faţa unui suflet întunecat. 
Aproapele nu mai poate fi şi el om, ci numai 
eul, îndrăcitul de eu se zbate în ghiarele lui 
Mamonâ, pentru care omul e în stare să mear
gă până la crimă. A răpi totul de la altul, a se 
vedea pe sine cocoţat, repede şi cu mijloace
uşoare, e ţinta tuturor îmbogăţiţilor; ceilalţi, cum 
voiţi să-i numiţi, rămaşi în urmă, fac silinţe pen
tru altă lume, dar cad biruiţi de valurile groza
ve ale oceanului otrăvit.

Adunaţi-vă Comori, voi cei ce cugetaţi că lu
mea e atâta cât o vedeţi cu luminile voastre 
scurte. Va veni o vreme şi nu va fi prea târziu,
când veţi putea zări pe cei cari şi-au strâns co
mori la inimă şi au dat din darul inimilor lor ha
ruri la toţi, nu cu gând de a primi înapoi.

Aceştia au meritat să trăiască, iar fapta lor 
să fie pildă şi vouă care strecuraţi leul, când e 
vorba de milostenie, iar când vi se cere o „par- 
tidă“, vă întreceţi a scoate zeci de mii. Veţi 
trăi şi voi atât cât trăesc zecile de mii la ,,par- 
tidele“ voastre. Nu veţi avea totuşi adevărata 
mulţumire; nu veţi fi stăpâni adevăraţi ai Co
morii ce nu piere nici odată;. Veţi înfrânge u- 
şor pe cel slab, îl veţi căica, dar nu-1 veţi pu
tea strivi, pentru că în el dăinueşte un avânt 
de jertfă curată şi ştim că Dumnezeu nu va lă
sa să treacă nepedepsit, pe cel ce va lovi în
cel slab şi sărac.

,,A1 Domnului este pământul şi plinirea Lci!a
Şi voi sunteţi tot ai Lui, lăsaţi de Dumnezeu
ca pildă, întocmai ca şi Orbul din Evange'.ie,
pentru îndreptarea «nor rele şi dobândirea u-
nei vieţi înalte, nu josnice.
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întindeţi mâinile către cer şi daţi slavă lui pentru săracii pământului, pentru spitale, aziluri,
I  .  f t  A  M  ^  .  A  .

Dumnezeu că n’aţi pierdut cumpăna cu care 
veţi potrivi şi săracului măcar a suta parte din 
suta de mii, cât va da Cel de sus. Veţi avea 
adevărata Comoară în lumea de dincolo. Nu 
credeţi?! Intraţi în fundul conştiinţei şi în cea 
mai desăvârşită linişte întrebaţi: „Cui datoraţi 
viaţa? Unde plecaţi de aici şi ce vi se pregă
teşte dincolo?'* Luaţi drumul pe unde voiţi şi, 
sigur, tot la acelaş capăt ajungeţi!

Adunaţi-vă dar comori, nu de care adună lu- (Luca XII., 34.)
mea! Acelea se duc ca fumul, se perd uşor şi 1923 sixi.
nu aveţi timp să vă bucuraţi prea mult sau chiar cottUHii Mari
nici puţin de ele. împărţiţi din comorile voastre b, Sărat

pentru şcoli, biserici ş. a.
Aşa vă veţi face plăcuţi lui Dumnezeu şi oa

menilor. Numele voastre vor fi scrise în ceruri. 
Urmaşii vă vor pomeni în veci.

Comoara ce veţi aduna va fi numai a voastră 
şi veţi întrece cea mai puternică bancă din lu
me, când veţi înţelege rostul cuv. Sf. Evanghelii: 
„Adunaţi-vă Comori în ceruri, că unde este co
moara voastră, acolo va fi şi inima voastră/,

M. M. Ionescu
Pnot şi învăţător

CHESTIUNEA ALCOOLISMULUI
f n  S f .  S i n o d  ş i  î n  S e n a t

Chestiunea Alcoolismului, şi la noi şi la alţii, au consecvenţa şi răbdarea. Cei noi nu au ră“
nu e de ieri de alaltăieri, ci e veche de tot. 
Dar pe când în alte părţi s’a lucrat pentru 
stârpirea acestui păcat şi se lucrează încă şi azi, 
la noi lucrurile stau pe loc. Starea era neno-

dăcini adânci şi uşor uită ce au început.
Dar trebuie să căpătăm şi noi deprinderile 

stăruinţei şi răbdării, fiindcă altfel nu intrăm pe
calea adevăratei civiiizaţiuni, care înseamnă

rocită şi Înainte de război, dar acum a ajuns muncă stătomică, până ce ajungi la capătul după
înfricoşată. Azi foarte des se aude strigarea îm- care năzuieşti.
potriva acestei molime care se întinde. Nu într’o La noi n’a fost această muncă împotriva al-
foaie două, ci in multe şi des se poate citi des- coolismului. Când şi când numai s’a auzit câte
pre groaza cu care oamenii de bine văd întin- un glas, precum al d lui N. lorra. demult-de-demult-de-

mult, tn vremurile dela început ale muncii sale 
ca deputat, poate prin 1910, când spunea în 
Camei ă că jumătate din Vălenii-de-Munte umblă

derea primejdiei.
înainte de război, lupta împotriva alcoolis

mului a avut o lucire frumoasă când cu zugră- 
viturile împotriva băuturilor spirtoase răspândite beat, de ţuică multă ce se făcuse. Se discuta
la ţară şi care în adevăr puteau mişca pe cine- pe atunci nu ştiu ce impunere a ţuicei. Era
▼a. Ele arătau deoparte viaţa, sănătatea şi gos- vremea când, pe de altă parte, Dincă Schileru,
podăria înfloritoare a omului cumpătat; de alta deputat de Gorj, tot în Cameră, sprijinea bău

tura ţuicei şi cerea să nu se ia măsuri împo
triva ei, că Bismark în fiecare zi bea câte un 
litru de ţuică, vorbă care pe atunci a făcut ha-

dărăpănarea şi pustia pătrunsă în viaţa şi casa 
beţivului. Deoparte îmbujorarea sănătăţii şi bel
şugul omului care nu risipeşte pe băutură; de 
alta prăpădul şi sărăcia celui stricat de băutură. zul Camerei şi al ziarelor.

Uar lupta nu se duce făcând un singur pas. 
Mişcarea cu zugrăviturile numite a fost un fru
mos pas, dar numai unul. El a înţepenit, dar 
răul a mers înainte, pe când atâta vreme cât

încoace, apoi, în vremea neutralităţii noastre, 
când răsboiul cel mare începuse a bântui, Pro
fesorul I. Atanasiu, fostul rector, scria în Mi- 
nervcii care apărea pe atunci, împotriva băuturii

bântuia nenorocirea, nu trebuia să înceteze nici alcoolului, spunând că el nu produce energie în
împotrivirea.

Dar aţi mai auzit de atunci încoace de vreo
trupul omenesc.

Dar de atunci încoace valurile alcoolului au
strigare împotriva băuturilor spirtoase? Numai curs şi nimenea nu s’a mai apucat să ridice
glasuri răzleţe, dar de o mişcare nu s’a mai glasul împotriva lui, necum să se mai ia şi mă-
putut vorbi. Este blăstăfnul firii româneşti care suri. Aşa ne-am trezit cu stările de după răsboi,
nu are stăruinţa lucrului. Uşor se rândueşte în- în care acum ne îngrozim de întinderea pe care
tr’o tovărăşie frumoasă, cum a fost atunci Liga patima băuturii a luat-o şi care a făcut ca anul
anttalcoolică, dar îndată uită de răspunderile acesta să se discute chestiunea în Sf. Sinod, în
intrării într’o aşa horă şi se lasă.

ş că suntem încă noi
sesiunea din Noemvrie, şi să fie adusă apoi de 
înalt Prea Sf. Sa Mitropolitul Primat în Senat

pe scara civilizaţiunii, căci cei vechi totdeauna în şedinţa dela 5 Noemvrie c. înalt Prea Sf.



Sa a făcut un gest vrednic de a fi semnalat şi 
de a fi socotit in fruntea celor ce duc lupta 
împotriva acestei molime, fiindcă e chemarea 
Bisericii de a vedea relele şi a trezi conştiinţele 
împotriva lor.

Până la această dată, s’a mai dat de veste 
despre primejdia care ne ameninţă. Dar au fost 
tot glasuri care trec nebăgate în seamă. Acum 
însă, când însuşi Primatul ţării ridică cuvântul 
său înaintea guvernului, cerând măsuri, chestiu
nea e privită cu mai multă luare*aminte şi de 
aceia sunt şi de aşteptat măsuri pe care trebuie
să le cunoaştem şi să le ajutăm.

Şi în această revistă răul a fost dat la iveală, 
chiar în acest an, de Preotul Vasile Georgescu 
din Sudifi, Ialomiţa, într’un art. destul de bine 
scris şi documentat (vezi nr. pe Ianuarie 1923). 
Deseori apoi am citit despre această materie 
articole cu multe dovediri de cifre ale unui în
văţător din susul Moldovei, în ziarul Lumea din 
Iaşi. Iată lucruri Ia fel în ziarul Galaţii-Noi din 
Galaţi (8 Iulie 1923). Aci, după un articol de 
teorie cu titlul Pericolul alcoolismului, găsim şi 
însemnări de fapte, trimise la ziar sâ fie publi
cate, şi iscălite de mai mulţi, iar în fruntea lor 
preotul Zugravu din Oancea, Covurlui. Intre alte 
fapte de care ei se plâng la ziar, e şi acela 
că nu se iau la sate măsuri împotriva beţiei, 
ba încă se săvârşeşte o adevărată ocrotire a 
crâşmelor. Iatâ ca document cuvintele Părintelui 
Zugravu şi ale celorlalţi care iscălesc şi care
scriu dela faţa locului. «Biserica din Oancea s’a 
sfinţit. După legea monopolului vânzărei băutu
rilor spirtoase, în comunele rurale, nu se pot
deschide debite de băuturi spirtoase până la 
distanţa de 100 m. dela intrarea bisericei şi 
şcoalei. In faţa bisericei din Oancea funcţionează 
însă 2 cârciume: una la distanţă de vre-o 30 
m. a lui D. T. Onu, fratele primarului, şi alta
la vre o 60 m. a lui Iorgu Enăchioae. Beţivii
satului, in timpul serviciilor religioase, se întrec 
in cântări obscene cu cântăreţii bisericeşti, iar 
necesităţile lor fisiologice şi le fac pe lângă şi 
chiar prin împrejmuirea sfântului locaş de bise
rică 1 Amândouă cârciumile au fost deschise după 
punerea pietrei fundamentale a bisericei şi atât 
in contractele iniţiale de deschidere, cât şi în 
contractele de arendare astăzi în curs, stă scrisă 
negru pe alb clausa; că vor funcţiona în actua- 
leie localuri până la sfinţirea nouei biserici. Mi
nisterul de finanţe însuşi a eliberat brevetele de 
funcţionare a acestor cârciume numai până la 
sfinţirea nouei biserici; dar ele continuă a func
ţiona în dispreţul legii şi spre batjocorirea celui 
mai sfânt sentiment al ţăranului; sentimentul re
ligioşi

«D-l Prefect încearcă a soluţiona chestia aces
tor cârciume, in favoarea cârciumarilor de mai
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sus, prin aplicarea art. 38 din legea monopo
lului vănzărei băuturilor spirtoase. In acest scop 
trimite primamlui un bileţel, nu un ordin scris. 
Ori acest articol 38 priveşte numai cârciumile 
dela oraşe, existente la votarea legei, peste nu
mărul îngăduit de lege, şi care aveau oarecum 
un drept câştigat la . . .  jefuirea publicului şi 
maltratarea sentimentului religios! In el se pre
vede : pentru revenirea la normal, că acele câr
ciume aflate în apropierea bisericilor, se vor 
desfiinţa pe măsură ce proprietarii lor vor tnceta 
de bună voie comerţul, vor înceta plăţile, vor 
deceda, etc. Primarul este cherpat la prefectură 
spre a primi ordine verbale în acest sens şi 
afacerea se va tranşa, suntem siguri».

Intr’un serios articol, scris de un medic mi
litar, Generalul Dr. P. A. (aşa iscăleşte) şî apă
rut în Neamul Românesc (24 Noemvrie 1923), 
ni se spune că, între multele pricini care îm
piedică îndreptarea ţării noastre, este şi beţia. 
Domnia-sa constată că, după răsboi, întâlnim 
in ţara noastră o sete nebună de a bea.

«Se consumă alcoolul sub toate formele, fără 
să se mai ţină seamă de provenienţa lui, adică 
dacă băuturile sunt naturale, ceeace este rar, 
sau falsificate.

«Alcoolismul, care s’a întins atât la oraşe cât 
şi la sate in mod înspăimântător, a avut de 
rezultat înmulţirea cârciumelor şi bodegilor; nu
mărul lor a sporit îngrozitor, cu tendinţa să 
crească încă. Se închid prăvălii şi magazine 
serioase şi se deschid în locul lor cârciumi ; 
case de locuit se amenajează pentru cârciumi 
botezate cu'nume la modă: «bodegi», până şi 
pe la sate.

«Cine voeşte să facă un negoţ rentabil se face 
cârciumar. Cârciuma este comerţul unde se mun
ceşte puţin cu mult profit; nu-i nevoe de capi
tal mare şi de pricepere multă ca să otrăveşt 
nişte clienţi. i

«Cârciuma are avantajul că este continuu in 
funcţiune, nu se închide nici noaptea, nici săr
bătorile ca alte magazine; ea este favorizată de 
legi şi ordonanţe, ca să-şi poată îndeplini, in 
mod mai sigur şi mai repede, misiunea ei des- 
trugătoare de sănătate şi aducătoare de neno
rociri. Cârciumarii, în majoritate străini, pot fi 
satisfăcuţi de succesul ce au, contribuind la ruina 
acestui neam, pe care îl urăsc şi-l exploatează.

«In cârciumi, localuri murdare de înşelăciune, 
jaf şi otrăvire, localuri lugubre, producătoare de 
moarte, sub influenţa băuturilor falsificate, min
ţile se rătăcesc, se pierd chiar, din care cauză 
nenorociţii alcoolizaţi se bat, se Înjunghie, se 
omoară. Aici se pun la cale escrocheriile, fur
turile şi crimele. Bandele cari cutreerâ şi tero
rizează mahalalele, indivizii cari atacă lumea pe
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străzi chiar în centrul oraşelor, sunt clienţii câr- 
ciumelor; la un pahar de vin falşificat, au pus 
la cale criminalele lor tapte. Agenţii poliţieneşti 
cunosc toate acestea, iau măsuri pe cât posibil 
contra înrăiţilor de alcool, dar rezultatul este 
mediocru: cârciumarul, cauza acestor nenorociri 
rămâne liniştit, nu dă seamă nimănui şi conti
nuă şi mai departe comerţul său.

«Cârciumile împing pe lucrători la lene şi la 
răzvrătire.

«Produsul muncii, mulţi lucrători nu-1 întrebu
inţează pentru îmbunătăţirea traiului lor şi al 
familiilor lor ; ei continuă a trăi în mizerie, în 
casa lor domneşte şi astăzi lipsa neagră, câr
ciumarul le ia totul, în schimbul otrăvii ce le 
administrează zilnic cu serviabilitatea şi prietenia 
şireată şi prefăcută, caracteristică.

«Alcoolismul este cauza nenorocirilor atât de 
frecevnte, produse de şofeuri. Desele striviri, 
mutilări şi omoruri, provocate de automobile 
sunt consecinţa stării de beţie a şoferilor. Această 
clasă de indivizi, din cauza ocupaţiei, devin al
coolici. Beţia sau alcoolizmul cronic îi face să 
nu-şi mai dea seamă de viteză, de obstacolele 
ce întâlnesc. S’ar lua o măsură salutară contro- 
lându-se şofeurii, cum se face în alte ţări, şi s’ar 
lua celor alcoolici dreptul la conducere. Prin 
această măsură s’ar scăpa populaţia într’o mare 
măsură de la stâlcire şi de la moarte, prin acci
dente de automobil.

«Alcoolismul, în mare parte, este cauza acci
dentelor de drum de fier, cari se întâmplă des
tul de des, cu consecinţe atât de grave.

«Personalul inferior de la căile ferate se alcoo
lizează sau este atins de alcoolism cronic. Câr
ciumile cari funcţionează în număr mare în gări 
şi în vecinătatea gărilor, fără nici un control, 
Îndeamnă şi tentează pe aceşti funcţionari la 
băutură.

«Direcţia căilor ferate luase măsuri contra func
ţionarilor beţivi, dar cu siguranţă nu s’au aplicat.

«Până când nu se vor lua măsuri serioase şi 
cu sancţiuni severe contra cârciumarilor de fa 
gări, şi contra beţiei, accidente de la calea fe
rată se vor întâmpla des, nu se va putea în
drepta răul.

«Ca măsură contra relelor produse de alcoo
lism trebuie să se procedeze în mod radical, 
cum s’a făcut în Statele-Unite, şi în atâtea alte 
State, să se interzică consumarea alcoolului, sau 
cel puţin să se reducă numărul cârciumilor, să 
se reglementeze funcţionarea lor şi consumul.

«Statul, de şi suntem ţară producătoare de 
alcooluri, nu va pierde nimic, stârpind sau dis
ciplinând consumul intern al băuturilor alcoo
lice. Din contră, va câştiga din punctul de 
yedere al sănătăţii fizice şi morale a populaţiei,

va câştiga prin compensaţie, căci se va spori 
munca şi numai astfel se va reface ţara».

In alt însemnat articol, tipărit în Adevărul 
(29 Noemvrie 1923) de 1. Teodorescu, după ce 
chestiunea a fost adusă în Senat de I. P. S. 
Mitropolit Primat, citim: «Dacă s’ar cheltui la 
noi pentru cele de trebuinţă traiului ceeace se 
dă pe băutură, toată lumea ar sta bine. Pro
ducţia ar creşte, sănatatea publică s’ar îmbună
tăţi, tuberculoza, rahitismul, scrofulele, nebunia, 
criminalitatea- s’ar împuţina simţitor, incendiile, 
accidentele mortale ar scădea, ţara s’ar reface 
poate numai din asta cu uşurinţă.

«Beţia e un viţiu cu atât mai răpândit cu cât 
avuţia publică circulă mai intens sub formă de 
numerar. Ea trebue deci tratată ca un viţiu, 
însă ca un viţiu devenit calamitate generală, 
deci ca măsuri depline, drastice şi riguroase 
fără nici un fel de zăbavă sau de ezitare.

«Cred că nimeni nu-i va socoti pe americani 
de proşti sau de nebuni. Dimpotrivă. Ei sunt 
oamenii cei mai înţelepţi. Aţi văzut ce-au făcut 
ei când s’au convins că li se sdruncină temelia 
ţării din pricina alcoolismului ? Scurt, fără me
najamente, dmtr’un condei, ca să zic aşa, au 
tăiat răul din rădăcină, ba i-au stârpit şi rădă
cina, dărâmând toate fabricile de alcool, iar 
spirtul l’au dat pe gârlă. In America nu se mai 
bea azi decât prin contrabandă, prin urmare 
extrem de puţin, cu mare risc şi cu o scumpete 
extraordinară. Aşa dar nu mai beau acolo decât 
milionarii şi incurabilii, adică prea puţină lume, 
căci şi printre milionari sunt mulţi cu scaun la 
cap. Cred că nu exagerez socotind scăderea 
alcoolismului în America cu 90 la sută. Şi sun
tem de-abia în primii ani ai măsurilor luate. 
Peste un sfert de veac nu vor fi acolo nici 
atâţia beţivi câţi morfinomani de pildă sunt la 
noi astăzi*.

Iată cât de grav se înfăţişează această ches
tiune... In mijlocul tuturor durerilor noastre, că 
ţara nu se mai îndreaptă, vedeţi ce parte largă 
are beţia. S’a scris de atâtea ori că multe din 
nenorocirile de Cale Ferată de care neplângem 
atâta sunt datorite beţiei. O spune şi generalul 
medic pe care l-am citat mai sus. Apoi dacă 
răul acesta e atât de mare şi aduce atâta pa
gubă în ţară şi împedică buna funcţionare a 
atâtor alte ramuri de viată, cât de mult trebuie 
să se întrebuinţeze toate mijloacele spre a-1
stăvili 1

Câ în astfel de aprecieri nu este nicio exa
gerare, se vede din felul cum privesc alcoolis
mul ţări cu o cultură mai veche ca a noastră 
şi cu o aşezare mai temeinică şi care tot se 
simt ameninţate de el. Unele din ele, precum

BISERICA ORTODOXA ROMÂNA



/

Suedia, au luat măsuri întinse pentru a înlătura 
această nenorocire şi au isbutit. Altele precum 
Francia, sufăr din pricna acestei primejdii şi de 
mult sunt tânguiri în sânul ei din pricina aces
tui prăpăd. Acum, după răsboi, când se fac so
cotelile şi se caută chipul de a asigura viitorul 
Franciei, se găseşte că viaţa ei a fost mult pri
mejduită din pricina alcoolismului, care e mult 
mai ameninţător în Francia decât în Germania, 
fiindcă în cea dm urmă se bea sub formă de 
bere care e mai slabă, pe când în Franeia se 
bea mult rachiu şi, în genere, băuturi spirtoase 
tari.

Un autor, scriind despre măsurile care tie- 
buiesc luate în Francia pentru a asigura viitorul 
ei, vorbeşte despre măsurile de luat faţâ de 
alcoolism şi găseşte atât de primejdioşi pe fa
bricanţii de spirtoase, încât zice câ, în viitoarele 
legiuiri ale ţârii, aceştia trebuiesc puşi pe aceeaşi 
treaptă cu spionii germani ’). Va sâ zică vede în- 
tr’înşii nişte oameni care duc ţara la peire.

Alt autor, într’o carte cu titlul Fl&gelele Fran
ciei 2), pune alcoolismul intre aceste flagele şi-i 
închină 40 de pagini de tratare numai lui. In- 
tr’însa citim lucruri îngrozitoare despre acest 
biciu al diavolului. Astfel doctorul Fernet, me
dic al spitalelor din Paris şi membru al Acade
miei de medicină, spunea la 21 Noemvrie 1907, 
într’o comunicare făcută la Academie de ştiinţe, 
că la o treime din cazurile de moarte, tina din 
pricinile cari le-au produs a fost şi alcoolismul. 
Din zece cazuri de moarte, unul e pricinuit de 
alcoolism. In alte două din astfel de cazuri, al
coolismul ajută la pricinuirea morţii. Intre nebuni, 
jumătate din cei morţi sunt din pricina alcoolis
mului.

«Dacă este vreo boală a cărei înaintare îngro
zeşte adânc ophrunea publică şi împotriva că
reia luptăm azi cu energie, e fără îndoială oftica. 
Dar, după mărturisirea învăţaţilor celor mai de 
seamă, în cele mai multe cazuri, oftica izvorăşte 
din alcool. După doctorul Hayen «ftizia se ia 
pe zinc» 3). «Alcoolul, zice doctorul Londouzy, 
face patul ofticei» La congresul internaţional 
împotriva ofticei, în 1905, prezidentul, doctorul 
Herald, spunea «că nu se va tace nimic de 
ispravă împotriva ofticei, atâta vreme cât nu va 
fi înfrânat alcoolismul». înaintea lui şi dela 1902, 
decanul Facultăţii de medicină din Paris, doc-

*

*) După. acest război, va fi cu neputinţă să ne mai închipuim 
un francez împingând trădarea faţă de ţara sa, până la a voi să 
mai apere păcatele alcoolismului Pe viitor, conştiinţa luminată 
a poporului va socoti pe acest soi de răufăcători tot atât de vi
novaţi ca şi pe trădătorii şi spionii germani Ba încă, la urma 
urmei, spiijin torii alcoolismului sunt încă şi mai primejdioşi. Ei 
ar putea pricinui ruina definitivă a ţării, dacă. împotriva oricărei 
aşteptări, ci ar izbuti să oprească mişcarea antialcooliră.—J an 
Finot, Civilises contre. Aîîemands, Paris, Flammarion, 1915, p 189.

*) Renfe Lavol^e, lf»8 Fl6aux Nutiouaux; Depopula tion, Porno- 
grafhie, Alcoolisme, Affaisement moral• Paris, 1909, pag. 176—316.

*) Adică după rasele de zinc din care bea.—Nota Arfeuo. Scrib*».
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torul Brouardel, spusese la congresul din Londra 
câ «două treimi din cazurile de oftică sunt pri
cinuite de alcool».

«Alcoolul nu omoară numai pe alcoolic. Prin 
puterea sa de temut de a se întinde la urmaşi, 
el decimează şi stârpeşte familii întregi. Astfel," 
într’un număr de 764 de persoane născute din 
băutori de alcool luate la întâmplare, doctorul 
Legrain, medicul-şef al azilelor Senei, a găsit 
382 de degeneraţi feluriţi, 131 de epileptici şi 
150 de nebuni, în total mai mult de 600 de 
indivizi sortiţi să ducă o viaţă mizerabilă şi să 
moară înainte de vreme. Acum câţiva ani, me
dicul şef dela Salpetriere făcuse o anchetă în 60 
de familii de alcoolici. Din 301 copii din care- 
erau alcătuite, 132 muriseră de mici, 61 erau 
epileptici, iar 48 cădeau în spasmuri. Numai 61, 
adică o cincime aveau o sănătate normală.

«Nu e cu putinţă să arătăm lămurit câţi recruţi 
n’au sănătatea trebuincioasă din pricina unei ra
cile alcoolice. Cu toate acestea se pot găsi 
semne care ne spun foarte mult, precum numă
rul din cale afară de mare de recruţi reformaţi, 
în departamentele unde alcoolismul bântuie cel 
mai mult. Astfel, în departamentul Orne şi Man- 
che, 55% din contingent sunt amânaţi sau re
formaţi. In cantoanele din Vosgi se ajunge până 
la numărul de 60%» iar pentru Franţa întreagă 
se socoteşte că alcoolul răpeşte din apărarea 
naţională a Franţei cel puţin un corp de armată.

«S’a încercat de mai multe ori să se facă so
coteala banilor pe care lucrătorii îi dau în fiecare 
an pentru alcool. Fără îndoială, o asemenea 
socoteală nu poate fi decât aproximativă. Cu 
toate aceste răbdătoarele lucrări ale lui Rochard 
Charles Dupuy şi Coste au îng.iduit să se ajungă 
la încheieri vrednice de a te opri la ele.

«Ad. Coste socoteşte că, în mijlociu, lucrăto
rul obişnuit cheltueşte 100 de franci pe an pentru 
alcool, bani pe-care i-ar putea economisi. Această 
hârtie de 100 franci, economisită anual, ar în
semna după 20 sau 22 de ani, cam 3000 de 
franci'), ceeace ar îngădui lucrătorului să-şi 
asigure o pensiune de retragere. Dacă ne închi
puim (ceeace nu e prea mult) 4 milioane de 
lucrători făcând această economie şi punând 
banii cu dobândă, se vede că, după jumătate 
de veac, ei ar avea la îndemână un capital de
12 miliarde, care fără îndoială le-ar da mijlocul 
să deslege în folosul lor unele probleme sociale.

«Iată cam ce sume perd lucrătorii din pricina 
alcoolului. Să vedem acum ce costă el pe na
ţiunea întreagă. Se socoteşte la 1 miliard 200 
de milioane de franci costul alcoolului băut, — 
nu a alcoolului vândut în cantitate mare de des-

*) Se înţelege, banii ca valoarea de tnainte de rSzboi, Nota trad.
*) AUoQlisme ou dpargne, p, 19, 21,
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tilator, ci a celui turnat în pahare mici pe tej
gheaua cârciumarului. La aceasta să mai adăo-
găm şi suma simbriilor pierdute din pricina be
ţiei, adică 960 de milioane ; apoi o sumă de 
400 de milioane, care sunt perderea adusă na- 
'ţiunii prin cei ucişi de oftică; de asemenea, 
altă perdere de 360 de milioane pentru chel- 
tuelile de fabricare a alcoolului; în sfârşit, alte 
80 de milioane cheltuite cu îngrijirea bolnavilor, 
cu pedepsirea crimelor şi a delictelor săvârşite 
de alcoolici. Şi cu aceasta ajungi la un total 
de 3 miliarde de franci pe an.

«In socoteala aceasta, se înţelege, se poate să 
nu fie toate cifrele adevărate până la una, anume 
cam cât ar costa alcoolul consumat şi cât fa- 
bricarea lui. Dar chiar cu toate îndreptările şi 
scăderile care ar fi de trebuinţă, totalul perde- 
rilor de bani pricinuite Franţei de alcool, ar 
rămânea tot peste măsură de mare.

«Nu s’a spus însă totul când s’a făcut soco
teala de plâns a morţilor, sinuciderilor, omoru
rilor, slăbirilor, perderilor de bani care cad în 
socoteala alcoolului.... £1 a luat aşa întindere, 
a pătruns atât de mult în toate clasele societă
ţii, încât e de temut sâ nu fi ajuns un fel de 
boală naţională şi să nu ajungă a vătăma nu 
numai tăria trupească, ci încă şi sănătatea su
fletească a rasei noastre. Văzând accesele de 
aţâţare dezordonată şi de amorţire adâncă prin 
care generaţiunile de azi trec rând pe rând şi 
care sunt unul din semnele stării alcoolice; vă
zând lipsa de cumpâneală şi toropeală morocă
noasă, pe care le bagă de seamă numai decât 
până şi observatorii care trec uşor peste astfel 
de lucruri, — ajungi să te întrebi dacă nu 
cumva această schimbare adâncă a caracte
rului francez, altădată atât de energic, de sprin
ter. şi de vesel, n’are o pricină fizică şi dacă 
nu cumva alcoolismul, unit cu alte otrăvuri de 
ordin moral, nu este pe calea de a schimba şi

ţ‘ a strica sufletul vechii Francii.
t

| «Experienţe orânduite cu toată rigoarea ştiin
ţifică şi des repetate au îngăduit să se cunoască 
bine pustiirile săvârşite de băutura absintului') 
în trupul omului şi al animalelor. El pricinuieşte 
o scădere a simţirii generale, turburări în stomah, 
tremurături ale muşchilor, năluciri, zguduiri ner
voase, asemănătoare cu cele stârnite din zgudui
turile electrice, în sfârşit, atacuri de epilepsie,

i ~ nebunia şi moartea. El vatămă mai cu seamă
sistemul nervos central, materia cenuşie care 

| învăluieşte creierul, şi s’a putut spune cu dreptate
că el este mai cu seamă otrava creerului. Deci 
el este în deosebi pricina nebuniei şi crimei, 

j unealta care umple casele de nebuni, spitalele
şi temniţele.

■

«

*) Absintul c un iei «e rachiu tars eare se b** b  Fra»cia>

«Băutorul de absint este izbit nu numai în el 
însuşi, ci şi în urmaşii lui şi rasa este atinsă de 
acest flagel tot aşa de adânc caşi individul. Ab
sintul este unul factorii cei mai de temut în ce 
priveşte piicinuirea avorturilor. Adesea el aduce 
stârpiciune victimelor sale şi în toate cazurile 
osândeşte pe cei ce-1 beau de a nu avea aproape 
niciodată decât nişte copii degeneraţi»').

Copiii de b&atori de absint mor de mici sau, dacă trăiesc, 
râmau piperniciţi, slăbănogi, predispuşi la toate boalele 
trupeşti sau mentale, candidaţi siguri la oi ti că, la spazmuri, 
la isterie, epilepsie, nebunie. Pot li cunoscuţi după corup- 
ţiunea lor adâncă, după lipsa lor totală de simţ moral şi, 
după cum s’a spus cu dreptate, acest neam de degeneraţi 
şi criminali ar pune societatea în primejdie, dacă pe urma 
racilelor lor proprii, ei n’ar li osândiţi a se stinge iute.~«

Din punctul de vedere al sănătăţii publice, mărturia 
doctorului Raymond este deosebit de gravă. Într’un an, la 
consultaţiumle sale dela dalpetnâre, el a putut constata 
că, din zuOO de bolnavi suferind de felurite boale de nervi, 
66 erau bolnavi dm pricina alcoolismului. Doctorul Lance* 
reaux arăta, mea dm 1892, oă 1a consultaţiunea sa de la 
Hotel-Dieu, din 100 de bolnavi, 32—40 erau alcoolici, din 
care 24—2 7 otrăviţi de băuturile ca esenţe, în primul rând 
al cărora îigurează absintul.

Pentru toaiâ Francia, înmulţirea nebunilor coincide ou 
creşterea consumării absintului.

In unele departamente în deosebi atinse de alcoolism, 
cercetări amanunţite au îngăduit să se atie proporţiune* 
de nebuni din alcoolism, iâ ă de numărul total ai nebunilor. 
Această proporţiune e cu adevarat înspăimântătoare, in de
partamentul Finis cerului se socoteau 19,16 de alcoolici 1a 
100 de nebuni ; în lile-et- Vilaine 19,40 ; în la Manche 
20,28; în Sartiie 20,30; în Marna 21,67; în Cotes-de-̂ Iord 
21,64; în Sena 25,72; în Orne 26,6 1 ; m Murbihan 29.93; 
în Albyenne 45,18 şi chiar 55,67 în 1900. In asemenea 
materie, e adevărat, statisticele înfăjişeasă o aproximaţiune 
destul de largă şi, mai mult încă, ele nu ne spun care e 
partea cu care absintul a contribuit la aceste rezultate de 
plâns. Cu toate acestea cifrele de mai sus tot sunt folosi
toare de citat şi bune de meditat, căci ele aruncă o lumină 
înfricoşată pedte starea mentală izvorâtă din abuzul băutu
rilor tari.

Mai vrea cineva şi altă probă despre partea pe care 
această înghiţire de băuturi o are în dezvoltarea mizeriei 
şi a crimei ? Ea ne este procurată de Depozitul Prefectu
rii poliţiei pin Paris. La mdrmena acestui depozit, dela 
1890 la 1906, proporţiunea nebunilor alcoolici a trecut 
de la 57,95 la 62,13 la 1O00 de bărbaţi şi de la 37,4.5 
la 37,88 1a 1000 de femei.

Simptom încă şi mai însemnat decât toate altele este c& 
flagelul alcoolismului şi ai absintismului pare a bântui mai 
cu seamă în generaţiunile tinere. Doctorul Motet semnala 
la congresul antialcooiic din Bruxelles în 1897 că un siert 
din tinerii de la 16 la 20 de ani arestaţi pentru vreo faptă 
rea (ceartă, bătae, rănire, răzvrătire, scandal noaptea, in* 
sulta paznicilor ordinei), erau în stare de aprindere alcoo
lică şi mai cu seamă beţi de absint în clipa săvârşirii 
faptei. Aceşti minori, adaogă el, chiar după trecerea crizei

*) O experienţă foarte curioasă şi hotărâtoare s'a făcut cu nişte
ouă de găină, puse în nişte aburi ieşiţi din felurite băuturi al
coolice. Diptr o sută de ouă puse la aburi de absint, 63 °/o 
dat monştri, 21 °/0 pui nedezvoltaţi şi numai 1K ®/0 pui normali. 
Cu alcool etilic s’au putut căpăta ?1 °/0 de monştri, 16 o/0 pui 
nedezvoltaţî  şi 63°/o normali Printr’o soluţiune alcoolică cu esenţ& 
de absint, s’a căpătat următoarea proporţiune: 44 monştri 
«O»/, pui nedezvoltaţi şi 25»/, normali.
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alcoolice, se arătau cuprinşi de o stricăciune înspăimântă* 
toare. Ei îşi făceau laudă din faptele cele mai ticăloase şi 
Cioiau încă planuri şi mai cumplite.

Deşi în deosebi îngrămădit în Francia, flagelul absintului 
a trecut graniţele noastre şi măsurile cele mai energice au 
fost luate în ţăiile în care a pătruns.

In Beigia, guvernul a socotit că faţă de o otravă nu 
ţu tta  fl vorba de libertatea negoţului, nici de libertatea 
industriei, iar Camerele au votat legea foarte scurtă şi 
practică al cărei cuprins e următorul:

„Fabricarea, transportul, vânzarea, precum şi păstrarea în 
depozite pentru vânzarea abaintelor sunt oprite în Belgia 
sub pedeapsă de amendă de la 35— 500 de franci şi de o 
închisoare de la opt zile până la şase luni, sau sub una 
din accBte pedepse*.

Ne oprim aici cu acest lung citat, deşi am fi 
ispitiţi să cităm capitolul întreg, cu toate datele 
lui înspăimântătoare, pentru a ne face o ideie 
deplină şi documentată despre pustiirile alcoo
lului.

Se poate spune însă mult mai mult decât 
este arătat aici, fiindcă sunt studii întinse des
pre această materie şi relele consumării alcoo
lului sunt arătate in toată grozăvia lor. Unul 
mai este şi acela că prostituţia stă în mare le
gătură cu alcoolismul. Mai mult de jumătate din 
tinerele căzute pradă desfrâului public sunt fiice 
de beţivi *).

Acum, fireşte, nu putem să ne oprim la con
statări şi tânguiri, ci trebuie să ne gândim la 
îndreptare.

Avem un exemplu: e al Suediei. Era foarte 
rău in această ţară la începutul veacului trecut. 
Azi însă starea ei e cu totul îndreptată. A fost 
acolo şi mişcarea iniţiativei private şi Statul a 
sârit în ajutor. A pus o mulţime de dări asupra 
alcoolului şi a pus tot Llul de greutăţi consu
mării lui. Şi fiindcă unul din mijloacele luptei 
Împotriva alcoolului este al pildei celor care se 
feresc cu totul de a bea o picătură, Suedia a 
avut parte de oameni care au dat această pildă. 
Acum câţiva ani, se cita că in a doua Cameră 
suedeză, se aflau 86 de deputaţi care nu beau 
de loc niciun fel de băutură alcoolică. Aceşti 
86 reprezentau 2 treimi din totalul acelor de
putaţi *).

In Statele-Unite ale Americei de Nord, miş
carea a început mai de curând: acum, după 
război. Şi cu toate că oamenii rău deprinşi dela 
noi râd de orice iniţiativă frumoasă şi nu vor 
să creadă că se izbândeşte acolo unde ei per
sonal n’au indrăsneala de a începe, lucrurile 
merg foarte bine în lupta aceasta'împotriva al' 
coo ului, după cum am arătat în nr. trecut al 
acestei reviste, prin cartea unui australian care 
a cutreerat America şi şi-a dat seamă că lupta

!) Vezi Georg Gruber, der AlkokoHsntust Teubner, Lcipzig-Ber 
lin, 1911. p. 98-S9,

Gruber, Op* c p .

dă roade. îmbunătăţirea are roade văzute şi tn
foarte scurtă vreme.

De aceia trebuie să începem la noi. Dar să 
începem fără a mai încetai

A fost o clipă istorică lîf noi că Sf. Sinod 
s’a ocupat de această chestiune, că a întocmit 
un memoriu şi că Mitropolitul Primat l-a adus 
în Senat în şedinţa dela 5 Noemvrie. Toţi tre
buie să ne bucurăm că, prin gura celei mai 
înalte Căpetenii religioase a noastre, au răsunat 
în urechile senatorilor cererile Bisericii pentru 
îndreptarea poporului din această lăture şi 
anume:

1. Să se respecte repausul duminical şi să se oprească 
ţinerea târgurilor în zilele de Duminici şi de sărbători;

2. Să se aplioe şi la noi legea împotriva beţiei în vi
goare azi în Olanda şi în Danemarca;

3. Să se limiteze producţiunea şi vânzarea spirtului.

Da, să se facă acestea şi fără întârziere, iar 
până s’or tace, să se aplice ce este. Noi avem 
o lege împotriva beţiei, dar nu se aplică, 
cum nu se aplică nici cea împotriva ocă- 
rârii lucrurilor sfinte prin înjurături.

I. P. S. Mitropolit Primat a spus că pacostea 
beţiei se întinde nu numai la ţară, ci şi la oraşe. 
Numai în Basarabia şi Bucovina cârciumile au 
crescut la un număr îndoit, faţă de ce era îna
inte de război.

înalt Prea Sf. Sa a zugrăvit toată ruina care 
se aduce poporului nostru de nişte oameni care
se îmbogăţesc pe spinarea lui şi care de multe ori 
nici nu sunt de neamul lui. De aici apelul fă
cut la guvern cu cele trei puncte pomenite.

Sâ presupunem că Statul va face toate cele 
cerute. Dar aceasta nu va ajunge. Trebuie să 
intre în lucru şi iniţiativa privată. Mai cu seamă 
ea trebuie sâ fie acea care să privegheze şi să 
denunţe. Şi încă aceasta n’ar fi totul. Ar fi nu
mai partea represivă, negativă. Mai poate fi însă 
una pozitivă, prin care oamenii să fie aduşi a 
se scârbi de băutură şi a n’o mai cere nici ei.

In laturea aceasta au mare rol preoţii şi aş 
putea spune: numai ei. Căci beţia e boală fără 
leac. Numai înfiorarea sufletului care se capătă 
pe calea convingerii religioase a fost în stare să 
aducă pe oameni a se lăsa de beţie. Cu alte 
mijloace ei nu se mai lasă. Propagandele reli
gioase puternice totdeauna au de semnalat in 
sânul lor câ au oameni care s’au lăsat de beţie.

In Suedia şi Statele-Unite izbânda a fost nu
mai din pricină câ acelea sunt ţâri care trăiesc 
cu Biblia.

Noi nu cunoaştem alte mijloace prin care oa
menii să fi ajuns la acest rezultat. Ştim de spi
talele pentru beţivi întemeiate în America, de 
care ne pomeneşte Tules Huret în scrierile lui 
despre America de Nord, dar tot el spune că

3
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mulţi din cei vindecaţi vin la spital a doua oară 
şi a treia oară, fiindcă, întorşi In lume, se apucă 
iar de băut. Numai religiunea umple pe om de 
simţul răspunderii, îi da gustarea vredniciei de 
fiinţă omenească făcută după chipul şi asemă
narea lui Dumnezeu şi-l face să părăsească viţiul.

O asemenea luptă e ajutată şi de simpatia 
cu care o priveşte publicul. Preoţii s’ar încărca 
de mari merite, dacă s'ar pune In mişcare îm
potriva alcoolismului.

Abia a ridicat Mitropolitul glasul în această 
chestiune, şi iată, ziare care de obicei critică, 
vin şi preţuiesc un asemenea început de muncă. 
Sub titlul de Clerul şi Alcoolismul, «Adevărul»
dela 14 Noemvrie scrie următoarele :

In sfârşit, toată lumea s’a alarmat de progresele uriaşe 
pe care le tace alcoolismul la noi, până şi guvernul. Cuvân 
tarea energică pronunţată ia Seoat de Mitropolitnl Primat 
dovedeşte că toate înaltele noastre sfere sunt îngrijorate 
de această primejdie, ana din cele mai grozave din câte 
ameninţă ţara.

Guvernul a făgăduit că va veni ou o lege de combatere
a flagelului,... lJâuâ atunci ne rămâne însă deschisă calea
apostolatului, unde clerul e dela sine indicat. S’a afirmat
câ prin mijtdcul cuvântului şi al pildei nu s’a ajuns nicăieri 
şi niciodată la un rezultat pipăibil1). Datoria preoţilor e 
să încerce, mai cn seamă în urma alarmei şi a apelului ce 
le vine de la cbiar capul bisericei. l i  aşteptăm la lucru.

Tot aşa se rosteşte un teolog, d. T. Păcescu% 
exact acum un an :

Alcoolismul a devenit o primejdie naţională. Problema
alcoolismului trebuie să preocupe în mod foarte serios pe 
oamenii politici, pe oamenii şcoalei şi ai educaţiei naţio
nale, dsr mai presus decât toţi aceştia, alcoolismul trebuie 
să dea de gândit păstorilor bisericii creştine ortodoxe.

Nu ar fi fost fără folos dacă la conferinţele pastorale din 
toamna aceasta s’ar fi dat ca teme practice combaterea 
alooolismnlni.

Nu ar fi fost fără importanţă socială dacă fiecare preot 
ar fi fost obligat să adu ă scris pe hârtie starea de fapt a 
alcoolismului diu fiecare parohie, cn exemple, cu date sta* 
tistioe. Nu ar fi fost de puţin folos, ci de mare învăţ&tnră, 
propunerea de măBuri practice în cadrul creştin. Interesante 
ar fi rezultatele acţiunii din timp de nn an în combaterea 
alcoolismului în fiecare parohie, rezultate pe care sâ fie 
obligaţi toţi preoţii şi cei mai învăţaţi şi cei mai puţin 
învăţaţi, să le adu<.â scrise la viitoarele conferinţe.

Nu trebuie să se uite un lucru: toate oonfesiunile creştine 
luptă contra alcoolismi.lui. Uua din temele sectanţilor mo
derni este această împotrivire şi exterminare a alcoolismu
lui. Adventistul, pocăitul, baptistul — nu bea de loc. Sal
varea adepţilor lor din patima alcoolismului însemnează 
biruinţa păcatelor celor mai mari, pe care o pun în lândul 
minunilor de convertire la învăţăturile lor. 3)

Iată că vederile teologului ortodox se unesc 
în această constatare cu acele ale d-lui Teodo- 
rescu de la Adevărul, care totdeauna ia cuvân
tul în folosul sectanţilor.

In nr. citat puţin mai sus al Adevărului, du
pă afirmarea că părerea obştească este că nu 
se poate lupta cu cuvântul, spune:

Avem cn toate astea chiar în ţara noastră o pildă ho* 
târâtoare- £  aceea a adventiştilor. Credincioşii acestei aecte 
nu beau de loc, dar absolut de loo. Cum an putut ajunge 
la un asemenea rezultat păstorii lor ? Şi dacă an ajnns este 
că ss poate.

De ce preoţii ortodoxi, catolici şi alţii n’ar fi în stare 
să tacă, fie şi într’o măsnră mai redusă, oeeace an isbutit 
păstorii adventişti ?

Deci amândoi constată că fiecare propagandă, 
când îşi Înteţeşte lucrul, începe a lucra şi îm
potriva alcoolismului. încheierea este câ şi noi, 
înteţind lucrul nostru, trebuie sâ pornim cruciata 
împotriva unei asemenea plăgi sociale. Vom a- 
vea aprobarea tuturor, afară, se înţelege, de cea 
a cârciumarilor şi a ocrotitorilor lor. Dar preo
ţii se vor încărca de mari merite şi o ţaiâ în
treagă le va fi recunoscâtdare. Este o clipă pe 
care preoţii nu trebuie s’o scape, fiindcă este 
din aceka prin care se pot ridica în stima pub
lică. Câte clipe de acestea nu s’au perdut 1 S i 
nu se piardă şi aceasta.

Fiindcă este vorba de luptă pe cale religioasă 
trebuie sâ spunem că, in ţara noastră, lupta a- 
ceasta mai de curând s’a dus prin revista Adt- 
vărul creştin în anul acesta. Acolo se vor gasi 
zugrâvituri impresionante, în stare a cutremura 
pe omul obişnuit, de urmările înfricoşate ale 
beţiei şi însoţite de cuvinte de puternica îndem
nare pentru părăsirea viţiului.

Este tot constatarea câ sectanţii luptă împo
triva beţiei. Pentrucă aceasta revistă fiiad in
fluenţată de metodele de lucru ale sectanţilor, 
întrebuinţează mijloacele lor.

Nu putem însă Încheia această chestiune, făr& 
a pomeni de o părere a D-lui Pacescu, privitoare 
la ea şi astfel a procura tot materialul scris de
curând in Biserica noastră în această materie.

/

Domnia sa spune, continuând ce am citat mai sus:

Preotul ortodox are de luptat mult de tot oa alcoolismul 
Din nenorocire chiar mulţi din cienoii noştri sunt oazuţi 

alcoolismului. Ei sunt victima profesiunii lor. Ei au căzut 
pradă amabilităţii lor cu poporul. Ghtmaţide datoria pro te 8 1 0 - 
1 1  aia la atâtea datini creştine, în aceeaşi zi, încet, mett, 
s’au deprins cu alcoolul şi i-au devenit robi, tără putinţa 
de îndreptare. Ei au îost lipsiţi şi de ochiul şi de îndru
marea autorităţilor bisericeşti.

Fără autoritate morală nu poţi lupta contra niciunui 
viţiu. Parohiile care au nenorocirea unor astiel de păstori 
rămân mai departe prada alcoolismului. Lupta bisericii 
trebuie îndreptată acolo spre salvarea însăşi a păstorilor» 
In urmă vine salvarea poporului.

!) Nu e adevărat. Vezi Gruber, Op. cit p. 12?.
Vefi Noua Revistă Biscrictască, Bucureşti l —15 Noembrie îd2S?

Noi nu ştim dacă lucrurile merg aşa precum 
le zugrăveşte d. Pâcescu. Dar dacă e aşa, m
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înţelege că şi acesta e un punct al programei în sânul Bisericii şi In ţară prin gura celui mai
de lucru împotriva alcoolismului. înalt slujitor bisericesc al nostru care este Pri-

Ni se pare Insă că răul acesta, dacă a fost matul ţârii. Cuvintele sale trebuie să răsune în
toate auzurile, ca un mare punct de programă 
a lucrului nostru. Aceasta trebuie să fie numai

odată, e mult mai slăbit acum. Ne aducem bine 
aminte dela un curs la facultatea de teologie 
din Bucureşti al răposatului C. Erbiceanu, acum un început, pentrucă discuţiunile şi măsurile să
mai bine de 20 de ani, care spunea că starea se pornească în această chestiune. Marele Păstor

nu a grăit pentrucă să se întindă tăcerea, ci 
pentrucă să se facă vorbă, mişcare şi mai cu 
seamă treabă. E bine, cum spune d Păcescu, 
ca o asemenea chestiune să fie material de 
discuţiune în conferenţele pastorale. Deci la lucru 
mare, frumos şi rodnic în acest câmp care ne

aceasta e mult îndreptată faţă de ce era în tine 
reţa sa, cu alcoolismul printre preoţi. Va să 
zică încă acum mai bine de 20 de ani şi el putea 
semnala o îndreptare. Se înţelege că curentul a 
mers neîncetat spre îndreptare. E cu putinţă 
însă ca în regiunile unde se fabrică ţuica răul 
să fie mai mare.

Cu aceasta am isprăvit ce aveam de spus în 
această chestiune. Este o strigare care s’a auzit

aşteaptă de mult.

ArMrn SCRIBAN

RELAŢIUNILE DINTRE BISERICA ORTODOXA ŞI CEA ANGLICANĂ

Discursul Primatului Angliei D. D. Randall, către Episcopii şi Preoţii Mitropoliei Sale, 
la 16 Fevruarie 1923

Printre toate scânteierile de nădejde, care se 

luptă să ajungă la o lumină mai puternică, nici 

una nu este'mai largă în posibilităţile ei decât 

chestiunile privitoare la relaţiunile noastre cu

este acum mai mică decât era acum câteva 

lun i!). Dar nimenea nu poate privi la aceste 

fapte, fără a-şi da seama ce e intr’insele sau 

fârâ a ridica o rugăciune pentru viteazul bărbat

vechile Biserici creştine ale Răsăritului. în această care le înfruntă la postul său cu vitejie şi încre-

chestiune, doresc să vă grăiesc astăzi ceva.

Aceasta este cea dintâi întâlnire a noastră 

oficială, dela declaraţiunea făcută lumii de către 

autoritatea de căpetenie a Bisericii Ortodoxe, 

dându-se cu aceasta prilej pentru discutarea ei, 

declaraţiune privitoare la felul cum judecă ea 

poziţiunea noastră, şi socotesc că e de mare 

Însemnătate să cercetăm exact ce este şi ce în

seamnă aceasta. în clipa aceasta, eu nu pot 

vorbi despre problema Bisericilor răsăritene, fără 

a pomeni In această adunare despre ce am vor

bit ieri în Camera Lorzilor, anume despre su

ferinţele grozave care s’au abătut chiar acum 

peste fraţii noştri din Răsărit, suferinţe a căror 

întindere, gravitate şi venire năprasnică nu sunt 

exagerate nicidecum. Amănuntele pe care le

dere. Câteva paragrafe secrete, tratând despre 

despărţirea dintre funcţiunile spirituale şi civile 

ale Patriarhului, pot însemna foarte mult. Ter

menii, se înţelege, trebuiesc bine definiţi. E cu 

putinţă de a vorbi de legăturile noastre inter- 

eclesiastice, prin câte are de trecut Biserica în 

toate părţile ei, pe calea străduinţei şi suferinţei 

în toate părţile ei, în vremea de faţă.

Străbătând cu mintea puţin îndărăt, noi putem 

băga de seamă creşterea tot mai mare a curen

tului de legături şi prietenie dintre Biserica Ră

săritului şi a noastră. Nici nu mai este un fapt 

nou. Cei care doresc să ştie ceva mai mult în 

această chestiune, ar trebui să citească volumul 

d-lui Douglas: «Relaţiunile dintre Biserica an

glicană cu cea Ortodoxă», cum am făcut şi eu,

cunoaştem, fârâ îndoială ne pun tuturor înda- sPre marele meu folos. Noi avem legături de 

torirea de a ne gândi la această chestiune, de 

a o aşeza în rugăciunile, noastre şi a căuta s’o 

cunoaştem cât se poate mai bine.

Cel dintâi peste care cade povara este Pa

triarhul Bisericii Ecumenice Meletie, bărbat bine 

cunoscut şi respectat în Anglia. îndrăznesc a 

jxâdâjdni că primejdia personală în care el stă

veacuri întregi. De unde a ajuns la noi Codi

cele Alexandrin? El a fost dăruit Angliei de

M Aşa credea Primatul englez, dar cât de dureros l-au dez
minţit eveniment* lc !. Num-i 3 luni şi jum mai târz u, la 1 funie 
a c , s’d petrecut la Constantinopol turburarea pusă. la cale de 
Turci împotriva vrtdn cuiui Patriarh Meletie, care ni-i n’a mai 
putut sta la Constantinopol, a trebuit să plece, iar după câteva 
luni să demisioneze. 6i acum Patriarhia stă văduvită şi apăsată, 
expusă urgiei şi neapărată! Ah l Ah I cieştmii care lisă Reapţ* 
fsto locurile de cinste ale lori
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Patriarhul Ciril Lucaris atâta vreme în trecut, prezidat de Episcopul Gore, are comitete co-

în zilele lui Carol I. Orice studios în această respunzătoare în Răsăritul însuşi, care se ocupă
materie cunoaşte însemnata corespondenţă schim- de relaţiunile lor cu noi. Constantinopolul, Mos-

bată în veacul XVIII între Nonjurorii engUji şi cova şi Atena, toate îşi au comitetele lor, care

Patriarhii greceşti. Au trecut o sută d£ ani şi tratează aceste chestiuni.

Vizitatori Însemnaţi din Răsărit

Atunci, la Conferenţa dela Lambeth din 1920,

putem pomeni apoi de interesul arătat în această 

materie de vechii Tractarieni. Istoria vizitei lui 

William Palmer In Rusia şi studiul lui despre

chestiunile Bisericii Răsăritene au fost publicate, noi am avut o delegaţiune din partea Locoţii-

mi se pare, de d. Newman însuşi. Apoi, pe la torului Patriarhiei Ecumenice, care a fost primită

1840 sau ceva mai târziu, a venit marea carte de Comitetul pentru afacerile bisericeşti răsari-

a lui Robert Curzon despre «Mănăstirile din tene, cu care Comitet delegaţiunea s’a întreţinut

Răsărit», urmată de alte foarte multe alte cărţi şi a discutat amănunţit. In anul următor, am

şi monografii până în zilele noasfre, toate adu- avut vizita Locoţiitorului însuşi, I. P. S. Dorotei,

când Biserica Răsăriteană în strânsă legătură care s’a isprăvit în chipul acela dureros al mor-

cu noi înşine. Apoi am avut vizita Arhiepisco- ţei sale în Londra ’). Vă veţi aminti extraordi-

pului Lycurgus din Siria în 1870 şi partea mare nara coincidenţă că el a fost cel dintâi Patriarh

pe care a luat-o Episcopul Christopher Words- care a venit încoace, spre Apus, dela Patriarhul

worth la buna lui primire, cu o cuvântare sau, Iosif, care, în 1439, a luat parte la Sinodul din

mai bine, cu un tratat de însemnătate istorică. Florenţa şi a murit acolo. Al doilea care a ple-

In ce mă priveşte pe mine personal, eu am cat a fost Dorotei şi a murit aici.

început să mă. ocup de această materie încă de Apoi, anul trecut, am avut vizita noului ales

mult, acum 46 de ani, deşi nu cu atâta price- Patriarh Meletie, care a fost aici şi mai nainte,

pere. Deci pot aprecia acum cât de mult au ca Mitropolit al Atenei, şi a avut bogate legă

turi cu noi, pe drumul spre scaunul său de 

Patriarh al Constantinopolului. Aceasta a fost

crescut legăturile, faţă de ce erau atunci, şi ce 

mare curent de comunicare este acum între Bi

serica din răsărit şi a noastră. Mai cu seamă şi ea chestiune de oarecare discuţiune, care

este aşa în zilele acestea mai din urmă, pentru a dus la prezenţa în Anglia a Mitropolitului

împodobirea întregii Biserici ; şi dacă este sâ Trebizondei. Apoi tot anul trecut s’a mai să-

numesc două nume către care în deosebi mă vârşit faptul foarte însemnat şi care spune mult,

simt dator, voi pomeni pe Episcopul John Words- anume numirea unei reprezentanţe a Bisericii

D-ruluiworth de Salisbury şi pe Edward Collins, Epis- Răsăritene în persoana

cop de Gibraltar. Amândoi au contribuit cu este acum reprezentantul lor în această ţară şi

mult mai mult decât putem cuprinde noi aici care ne este de ajutor în toate chipurile, când

în scurt, la buna îndrumare a acestor probleme. apelăm la sprijinul său. De asemenea numirea

Ei au ajutat sâ se pregătească drumul pentru înalt Prea Sfinţitului Evloghie ca Mitropolit al

o cugetare mai deplină.

Rapoartele Conferenţei dela Lambeth') din
Bisericii ruseşti în Europa apuseană e plină de 

însemnătate. Afară de asta, în aceşti ani din

1896 şi 1908 sunt pline de material foarte bun urmă am avut şi vizita Patriarhului Iugoslaviei,

de studiat astăzi în această materie. Şi acum, 

în amintirea noastră proaspătă, întreaga chestiune 

a fost scoasă grabnic la iveală, cu toată însem

nătatea ei, prin evenimentele războiului. Sunt 

patru ani acum de când eu am rânduit Comi-

din care a urmat apoi venirea studenţilor sârbi 

la Oxford.

însemnate Documente istorice

Punctul cel mai vrednic de Însemnat Insă este

tetul nostru pentru Bisericile Răsăritene, ca re- că, deşi aceste legături creşteau şi ajungeau tot

zultat al unei cereri a Conferenţei din 1908, ca 

să se ocupe cu acele chestiuni, şi acel Comitet,

*) Lambeth eâte numeîe Palatului Primatului Argliei în Londra, 
unde se adună episcopii anglicani in adunările numite de aici 
lambeth VonfertH€€S, - $ota Arhim. Scriban*

mai prieteneşti şi mai intime în toate chipurile 

şi cu toate că chestiunile privitoare la poziţiu- 

nea noastră se tot discutau In Răsărit, totuşi

•cri* de«pr» •« ta nm lrul w>»tr* din Oct 1921>
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nicio acţiune lămurită nu era pornită din partea 

lor,1) de un caracter oficial, nimic asemănător 

cu acţiunea noastră din Conferenţă dela Lambeth 

n̂ 1908. Noi am luat a 62 a rezoluţiune *) a noastră 

în Conferinţa dela Lambeth în 1908, dar nimic 

n’a fost luat în consideraţiune de fraţii noştri 

din Răsărit, nici n’au dat ei vreun răspuns până 

acum 6 luni. Apoi, la 22 Iulie din anul trecut, 

St. Sinod al Patriarhatului Ecumenic din Con

stantinopol a alcătuit Declaraţiunea pe care so

cotesc bine să v’o citesc.

înalt Prea Sf. Sa a citit apoi traducerea De- 

claraţiunii dm Constantinopol, precum ,urmează:

înalt Prea Sfinte Arhiepiscop© de Canterbury şi Cap 
Ierarhio al întregii Anglii, prea iubite şi dorite Frate în 
Hristos Domnnl noatru, Lordule Raodali ; pe înalt Prea 
Sfinţia Voastr& prea inbit nouă, frăţeşte în Domnnl cu 
bucurie vă salutăm.

Comitetul nostru special, oare se ocupă cu chestiunea 
Unirii Bisericilor, no-a atras atenţiunea noastră şi a Sfân
tului nostru Sinod asupra chestiunii validităţii hirotoniilor 
anglicane din punctul de vedere ortodox, că în ce priveşte 
întreaga chestiune a unirii, ar fi de folos să se cunoască 
părerea Sfintei Biserici Ortodoxe în această materie.

Potrivit ou aceasta şi din această împrejurare, Sf. nostru 
Sinod, întrunit sub prezidenţa noastră, a luat în considerare 
această materie şi, cercetând-o din toate punctele de vedere, 
a sjuns la încheierea că, înaintea Bisericii Ortodoxe, hiro
toniile de Episcopi, preoţi şi diaconi din confesiunea Epis
copală Anglicană, au aceiaşi tărie caşi acele din Biserioile 
Romană, Veche Catolică şi Armenească, întrucât se găsesc 
în ele toate punctele esenţiale, socotite indispensabile din 
punct de vedere ortodox, pentru a recunoaşte în ele, „Harisma* 
preoţiei, derivată din sucoesinue apostolică.

Fără îndoială, nu avem în aceasta o arătare oare să poată 
fi privită ca un decret al întregii Biserici Ortodoxe. Căci 
este de trebuinţă oa restul Bisericii Ortodoxe să fie de 
aoeiaşi părere în această materie, oaşi Prea Sfânta Biserică 
din Constantinopol.

Dar chiar şi aşa e un eveniment nu fără însemnătate 
oă Sinodul uneia singure şi că Scaunul Primaţial al Bi. 
sericilor Ortodoxe, a ajuns la această încheiere în materie, 
când a luat o în cercetare.

De aoaia cu mare bucurie aducem faptul acesta la cua

*) A Răsăritenilor. — Nota A. S.
*) Conferenţă este de părere că trebuie să se recunoască drept 

practică a bisericilor comuniunii noastre: 1) de a boteza orkând, 
In caz de nevoie, pe copii credincioşilor oricăreia din bisericile 
comuniunii Ortodoxe Răsăritene socotindu-se ca un lucru de 
sine Înţeles că botezul nu trebuie săvârşit din nou asupra acelora 
care au fost botezaţi astfel; 2) de a primi oricând pe credincioşii 
oricăreia din Bisericile comuniunii Ortodoxe kă^ăritene de a se 
împărtăşi în Bisericile noastre, când ei sunt lipsiţi de ajutorul 
unui preot din comuniunea lor, ţinându-se seamă a) dacă ei sunt 
primiţi în vremea aceia în împărtăşirea Bisericilor lor, şi b) dacă 
ei nu se atlâ sub vreo osândă, întru cât se au în ved *re pro
priile noastre regule de disciplină (Hot&r&rea 62 a Conferenţei 
Lambeth din 19&),

noştinţa înalt Prea Sfinţiei Voastre, drept Capul ierarhio 
al întregii Biserici Anglicane, fiind încrediniat că şi înalt 
Prea Sfinţia Voastră veţi fi tot atât de vesel pentru această 
încheiere, recunoscând în ea un pas înainte în silinţa 
obştească pentru unirea care e atât de scumpă lui Dumnezeu.

Tatăl cel ceresc să ne dea nouă ca aceiaşi să cugetăm, 
prin darul Domnuiui nostru Iisus Hristos cel binecuvântat 
în vecii vecilor.

Al înalt Prea Sfinţiei Voastre 
prea Iubit Frate în Hristos şi 

intru totul bine dispus,

f  MELETIE

Pentru traducerea acestui docum°nt, noi sun

tem îndatoraţi către Mitropolitul Ghermano.

Acesta e un document sinodal ofiicial, care 

trebuia Înfăţişat Sinodului nostru provincial şi 

pentru aceasta l-am citit în întregime. In acelaş 

timp, Patriarhul a simţit de datoria sa de a a- 

duce şi la cunoştinţa celorlalte biserici Ortodoxe 

a Răsăritului şi la a celorlalţi Patriarhi şi Căpe

tenii bisericeşti faptele care au fost hotărâte în 

Sinodul său, Daţi-mi voie să vă citesc traducerea 

engleză a acestei scrisori, trimeasă de Patriarhul 

Ecumenic către ceilalţi Patriarhi.

înalt Prea Sfinţia Sa (Primatul englez) a citit 

aici textul traducerii acelei scrisori, precum 

urmează:

«Sfânta Biserică din Constantinopol, aprinsă 

dela început de râvna pentru unirea tuturor şi 

păstrând totdeauna în minte cuvintele Domnului 

cu care s’a rugat către Tatăl Sâu cel ceresc cu 

puţin înaintea Patimei Sale mântuitoare, a ur

mărit totdeauna cu viu interes toate mişcările 

din Bisericile despărţite şi a cercetat cu grijă 

şi cu uneltele învăţăturii toate manifestările de 

credinţă care îndrumau spre o apropiere de 

Ortodoxie. Urmând astfel, ea a aflat cu adevă

rată bucurie că, între toate bisericile, acea care 

a arătat ceu mai vie dorinţă de a Înlătura toate 

piedicile spre o apropiere şi chiar spre o de

plină unire cu Biserica Ortodoxă, este Biserica 

Episcopală a Angliei, care primindu-şi mai întâi 

lumina creştinităţii din Răsărit, niciodată n’a 

încetat de a pomeni de acest Răsărit şi de a 

socoti drept ţintă însemnată de a se apropia 

cu sinceritate de Ortodocşii din Răsărit printr’o 

unire deplină în Iisus Hristos.

cDe aceia marea Biserică a lui Hristos (acum) 

sub prezidenţa noastră, cinstind după trebuinţă

năzuinţa acestei biserici (a celei engleze) din
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vremurile trecute şi mai cu seamă din cea din 

urmă sută de ani, a intrat In mai multe legături 

sincere frăţeşti cu ea, iar de curând a orânduit 

chiar un comitet anume, cu Însărcinarea de a 

arăta care mai sunt punctele de deosebire, pe 

temeiul unei cercetări ştiinţifice şi urmând metoda 

de a le înlătură cu năzuinţa de a săvârşi o 

deplină unire a celor două Biserici, tn aceiaş 

duh Creştinesc Ortodox.

«In această muncă a lui, Comitetul, socotind 

că într’o chestiune însemnată, anume aceia a 

validităţii hirotoniilor anglicane, Sf. Biserică Or

todoxă nu şi-a dat încă o părere oficială, nici
i

ca întreg şi nici pi in vreunul din Sfintele Si- 

noade particulare, deşi teologii ei de multe ori 

au discutat în această chestiune din timp In timp; 

şi înţelegând câ o dc zlegare canonică şi cu 

autoritate în această chestiune ar uşura mult 

unirea dorită, prin înlăturarea uneia din cele mai 

serioase piedici care se împotrivesc unirii căutate 

de amândouă părţile şi care este scumpă lui 

Dumnezeu. Având acestea în vedere, comitetu* 

a supus chibzuinţei Sfântului nostru Sinod un 

raport special, tratând ştiinţific chestiunea sus 

numită. Sfântul nostru Sinod a studiat acest 

raport al comitetului in mai multe sesiuni şi a

luat notă;

«1. Că hirotonia Iui Matthew Parker ca Arhi

episcop de Canterbury de patru episcopi este 

un fapt stabilit de istorie ;

«2. Că în această hirotonie şi cele următoare 

ei se găsesc în deplinătatea lor elementele or

todoxe indispensabile vizibile şi sensibile ale 

unei hirotonii arhiereşti valide şi anume: punerea 

mânilor şi chemarea Intru tot Prea Sfântului Duh

şi de asemenea intenţiunea de a transmite harisma 

slujirii arhiereşti;

«3. Că teologii ortodocşi care au studiat ches

tiunea ştiinţific au ajuns aproape unanim la a-

ceiaşi încheure şi s’au rostit că primesc validi
tatea hirotoniilor anglicane;

«4. Câ din practica Bisericii nu se vede niciun 

semn, prin care Biserica Ortodoxă ar fi pus 

vreodată oficial la îndoială hirotoniile anglicane 

în aşa chip încât să fie nevoie de o hirotonie 

din nou, în cazul când ar fi fost vorba de o 

unire a celor două B serici;

«5. Că exprimând această părere generală a

Bisericii Ortodoxe, Prea Sfinţii Patriarhi din
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felurite vremuri şi alţi ierarhi din Răsărit, scri

ind Arhiepiscopilor din Biserica Ang'icană, tot

deauna li s-au adresat cu «Prea Sfinte Frate 

in Hristos», dându-le astfel lor o salutare 

frăţească.

«De aceea Sfântul nostru Sinod a ajuns la 

părerea de a primi validitatea preoţiei anglicane 

şi a hotărât ca încheierea lui să fie vestită celor

lalte Sfinte Biserici Ortodoxe, ca să li se dea 

şi lor prilejul de a-şi spune părerea, aşa ca 

socotinţa lumii Ortodoxe în această chestiune 

însemnată să poată f. cunoscută.

«Deci scriindu-vă... prea Iubite., şi aducându-vă 

la cunoştinţă părerile care au ajuns dominante 

între noi în această chestiune, nu avem nicio 

îndoială că şi voi... cercetând această chestiune 

cu Sfântul vostru Sinod, veţi binevoi să ne a- 

ducfţi la cunoştinţă chibzuirea voastră, spre 

scopul unei înbunătăţiri viitoare a legăturilor 

noastre privitoare la unirea cu Biserica Anglicană 

în nădejdea că Cerescul Cârmuitor al Bisericii
*

va împlini cele de lipsă prin darul său dătător 

de toate puterile şi că va călăuzi pe toţi ceice 

cred în El spre o deplină cunoştinţă a adevărului 

şi o deplină unire şi să ajungă toţi a fi o turmă 

sub un singur păstor—adevăratul Păstor al oilor 

Domnul nostru Iisus Hristos, căruia să-i fie mă

rirea în vecii vecilor. Amin*.

Acest document este însemnat şi istoric. Eu 

nu ştiu dacă toţi fraţii mei s’au gândit că în

tocmirea Bisericii Ortodoxe Răsăritene cores

punde într’o măsură oarecare cu întocmirea 

noastră proprie, în ce priveşte legătura dintre 

scaunul ei central cu celelalte ramuri mai depăr

tate. Anume, Sfântul Sinod din Constantinopol 

este locul permanent central, dar el nu are nicio 

jurisdicţiune directă peste celelalte Patriarhate, 

altfel decât cum deţinătorul Scaunului din Can- 

tenbury are peste un Episcop din Africa de 

Sud sau din Canada. Se potriveşte cu propria 

noastră întocmire în faptul că o hotărâre a în

tregii Bisericii Ecumenice ca atare nu se poate 

căpsta decât prin primirea ei de către toate 

celelalte corpuri, fie prin înţelegerea mai multor 

Biserici Ortodoxe, fie printr’un Sinod al între

gului episcopat ortodox. Dar primatul şi vaza 

Patriarhatului Eeumenic din Constantinopol este 

deplin recunoscut şi primit.

Patriarhatele se află in Altxandria, Antiohia
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Ierusalim şi Rusia. De asemenea fiinţează şi cele

lalte Biserici autocefale: Ciprul, Regatul Greciei, 

Iugoslavia, România, Cehoslovacia şi (cu toate câ 

nu pot preciza starea de faţă a acestei din urmă 

Biserici) Bulgaria. Toate acestea sunt corpuri de 

natură independentă, cărora li s’a tr mis înştiin

ţarea dela Patriarhul de Constantinopol. Pentrucă 

să ajungă act ecumenic, primirea formală a hi

rotoniilor anglicane ar trebui hotărâtă de fiecare 

ramură In parte sau votată într’un Sinod general.

Pe cât am fost informaţi, nicio tâlcuire pro-

tivnică nu s’a făcut acelei înştiinţări. Nu trebuie

să exagerăm acel fapt, căci, pe de altă parte,

nicio primire formală n’a fost votată de vreuna

din ele. Patriarhul Meletie lămureşte că încă nu

există un decret al întregii Biserici Ortodoxe,

dar adaogă că chiar aşa, e un eveniment nu

fără Însemnătate că Sinodul său Patriarhal şi

lnainte-stătător a ajuns la această Încheiere.

Noi trebuie să fim luători-minte de a nu deprecia

şi nici a exagera, ci a recunoaşte până unde se 
Întinde documentul.

Dar hotărârea aceia a fost singurul pas des

chis care s’a făcut până acum. V’am amintit 

cft noi, In Conferenţa dela Lambeth din 1908, 

am recomandat clerului nostru sâ îndeplinească 

slujba religioasă, când li se va cere din partea 

credincioşilor Bisericii Ortodoxe. Ei însă n’au 

făcut până acum niciun pas corespunzător acestuia. 

Trebuie să judecăm cu grijă însă pentru ce ei 

n’au făcut aceasta. Timpul n’a îngăduit la Cons

tantinopol decât să se ocupe cu urgentele nevoi 

ale momentului. însemnătatea faptului zace în 

pregătirea făcută prin declaraţiunea pentru paşii 

cei viitori şi prin pregătirea căii pentru posibila 

orânduire viitoare de a se folosi de slujbele 

anglicane pentru credincioşii lor sau ca noi să 

ne folosim de slujbele lor. In America, multe 

din aceste chestiuni iau o înfăţişare cu care noi 

nu suntem familiarizaţi. Din pricina marelui număr 

de ortodocşi care locuesc acolo, chestiunea are

o lăture practică, aşa că se ridică în chipuri

mai precise şi ajunge a fi o chestiune de mare 
însemnătate.

Declaraţiunea pe care eu v'am înfăţişat-o acum 

oficial este fără îndoială un act şi un pas în

semnat, şi dacă trebuie să fim cu grijă de a nu-1 

exagera, pe de altă parte trebuie să avem a- 

aceiaşi grijă de a nu-i micşora valoarea. Este

ceva care are o mare Însemnătate, şi această

rostire oficială a mea astăzi poate fi după a- 

ceasta de însemnătate istorică, luând-o ca ves

tire hotărâtă pe care o fac Întregului Sinod al 

provinciei noastre.

V’am povestit faptele chestiunii. Este foarte 

drept ca adunarea noastră, în puterea oficialităţii 

ei, să aibă întreaga istorie oficială înaintea sa, 

pentrucă răspunderile ei sunt mai largi şi mai 

întinse decât poate ne amintim şi se pot ridica 

cândva prilejuri pentru noi de a le întrebuinţa 

sau de a întreprinde vreun pas sinodal de un 

soi grav şi cu influenţă care să se simtă până

departe.

Acestea le-a spus înalt Prea Sf. Sa Arhi
episcopul ; iar după ce decanul adunării a rostit
mulţămirile celor de faţă, înalt Prea Sf. Sa şi 
episcopii s’au retras.

Primirea hirotoniilor anglicane de către 
Patriarhul Ierusalimului

Cea dintâi dintre toate Bisericile, care a răs

puns la enciclica lui Meletie IV, citată de înalt 

Prea St. Sa a fost acea a Ierusalimului. Patriarhul 

Damian însuşi a adus acest fapt la cunoştinţa 

Arhiepiscopului de Canterbury în scrisoarea care 

urmează. Atât textul grecesc, cât şi cel englez 

au fost trimese de prea Fericirea Sa:

înalt Prea Sfinţite Arhiepiscope de Canterbury 

şi Cap Ierarhic al Întregii Anglii, în Hristos 

Dumnezeu prea iubite şi prea dorite frate domnule 

Randall.

Pe înalt Prea Sfinţia Voastră nouă în Domnul 

frăţeşte iubită, cu cea mai mare bucurie vă 

salutăm.

Ieri am trimes înalt Prea Sfinţiei Voastre ur

mătoarea telegramă: «Plini de bucurie, vestim 

înalt Prea Sfinţiei Voastre că Sf. Sinod al Pa

triarhatului nostru, după ce a studiat în mai

multe şedinţe chestiunea hirotoniilor anglicane 

din punct de vedere ortodox, s’a rostit că ele 

au validitate». Astăzi, explicând această tele

gramă, aducem la cunoştinţa înalt Prea Sfinţiei 

Voastre că Sf. Sinod, luând ca motiv hotărârea 

luată acum câtva timp de Biserica din Constan

tinopol, care este Biserica de frunte între cele

lalte Biserici Ortodoxe, după ce a cercetat a- 

ceastă chestiune sub prezidenţa noastră din toate 

laturile ei, a hotărât că hirotoniile episcopiior, 

preoţilor şi diaconilor din Biserica episcopală
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anglicană, trebuiesc socotite de Biserica Ortodoxă 

ca având aceiaşi tărie pe care o au şi hirotoniile 

Bisericii Romane, pentrucă în ele există toate 

elementele care se socotesc de trebuinţă, din 

punct de vedere ortodox, pentru a recunoaşte 

harul Sfintelor Trepte din succesiunea apostolică.

Avem marea plăcere de a aduce la cunoş

tinţa înalt Prea Sfinţiei Voaatre, ca cel dintâiu
*

Ierarh al tuturor bisericilor engleze, această ho

tărâre a Bisericii noastre, care constituie un pas 

în lucrarea plăcută lui Dumnezeu a unirii tuturor 

Bisericilor, şi noi rugăm pe Dumnezeu să dea 

înalt Prea Sfinţiei Voastre ani mulţi, plini de 

sănătate şi mântuire.

(ss) DAMIANOS

Ierusalim, 27 Fevr.

(12 Martie) 1923

Lambeth Palace S. E. 

31 Martie 1923

Prea Fericitului Damianos, Pairiarhul Ortodox

al Ierusalimului.

Prea Fericite şi Scumpe Frate,

Socotesc un prilej fericit pentru mine de a 

putea mulţâmi Prea Fericirii Voastre pentru în

semnata voastră scrisoare primită de curând, 

aduclndu-mi la cunoştinţă că Sf. Sinod al Pa

triarhatului vostru, după ce a studiat chestiunile

istorice şi bisericeşti privitoare la materia aceia, 

s’a găsit în deplin acord cu Sf. Sinod al Pa

triarhatului Ortodox din Constantinopol, în ce 

priveşte chestiunea Sfintelor Trepte preoţeşti 

din Biserica Anglicană şi, ca rezultat al cerce

tării chestiunii, declară că hirotoniile de epis

copi, preoţi şi diaconi din Bisericaă Anglicană 

Episcopală trebuiesc socotite de Biserica Orto

doxă ca având aceeaş tărie caşi treptele preo

ţeşti din Biserica R.omei, pentrucă se află în 

ele toate elementele socotite de trebuinţă din 

punct de vedere ortodox, pentru a recunoaşte 

în ele harul Sfintelor Trepte din succesiune a-

postoîică.

încredinţez pe Prea Fericirea Voastră despre 

mulţânvrea cu care am primit o asemenea asi

gurare despre tăria legăturilor fiăţeşti care e- 

xistă între Biserica Anglicană şi Biserica Orto

doxă a Răsăritului, şi mă rog lui Dumnezeu să 

dea Prea Fericirii Voastre şi Bisericii peste care 

prezidaţi, cea mai înaltă şi mai adâncă bine

cuvântare şi sâ înfloriţi în cuvânt şi în faptă.

Am onoarea de a rămânea, cu frăţească stimă, 

al Prea Fericirii Voastre credincios frate în 

Domnul nostru Iisus Hristos.

(ss) Randall al Cantuariei
tradus de

Arhim. SCRIBAN

CRONICA B ISER ICEASCA

I N T E R N Ă

CUVÂNTAREA
înalt Prea Sfinţiei Sale Mitropolitului PIMEN
al Moldovei la sfinţirea bisericii din Ungheni,

Iaşi, la  27 Octomvrie 1923.

Onoraţi creştini şi buni români,

Pentru o minte omenească, oricât de luminată, ca 

şi pentru un cap diplomat, oricât de iscusit ar fi fost, 

era cu neputinţă ca să fi prevăzut atunci marile 

schimbări ce erau să se facă prin război, în toată 

lumea şi la noi, când s’a pus temelia acestei biserici, 

aici, la Ungheni, pe malul Prutului, care era hotar de 

despărţire între noi şi Basarabia.

Nimeni, dar absolut nimeni, decât numai Dumnezeu, 

ca atotştiutor, numai El singur ştia că sfinţirea aces

tei biserici se va face acum, când am ajuns aceste

vremuri mari de întregire a neamului nostru româ

nesc şi de dezrobire a pământului strămoşesc, până 

în hotarele istorice.

Cine ar îndrăzni să creadă, că biserica, ce începeam 

atunci a z di aici, se va sfinţi acum, fiind de faţă şi 

fraţii noştri basarabeni, când ştim că pe celălalt ţărm 

al Prutului, era de pază cazacul rusesc, înarmat până 

în d nţi şi, în trapul calului, păzea hotarul blestemat, 

spre a nu trece nimeni peste Prut, ca şi jandarmul 

austriac la Suceava ?

Se părea că şi pasările din văzduh sunt oprite în 

zborul lor dintr’o parte în alta a Prutului.

Ne aducem aminte, că îna:nte de marele război, 

când ne apropiam de Prut, ne cuprindea durerea su

fletească, că nu putem întinde mâna noastră frăţească, 

iubiţilor basarabeni; căci, ei erau robiţi şi stăpâniţi

de o putere străină.
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Nu era cu putinţă sâ le venim In ajutor, de şi ştiam 

şi simţiam că în noi şi ei, avem aceiaş suflet şi bate 

aceiaşi in:mă.

Rare erau împrejurările, când unii din noi ne ve

deam cu fraţii basarabeni şi erau socotite ca zile de 

nădejde pentru viitor, deşi ştiam că och'ul duşmanu* 

lut ne urmăreşte; căci era interesul lui, ca noi să fim 

despărţiţi şi să ne uităm obârşia şi neamul nostru.

Pe copiii noştri să-i trimitem la şcoală, ca să devie

oameni luminaţi: buni gospodari, harn'd meseriaş}, 

negustori cinstiţi şi industriaşi iscusiţi, de care ţara 

«re mare nevoe.

Prin aceasta vom scăpa de influenţa străină în ţara 
noastră şi vom trăi prin noi înşine.

Şi pentru ca să muncim fcu spor, trebuie să avem 

o viaţă regulată şi cumpătată care ne întreţine pute-

In acest scop limba noastră românească-moîdove- rea de muncă, păstrându-ne curăţenia sufletească şl

nească, fusese înlăturată până şi din biserică; căci 

de o şcoală românească nu era vorbă, de oarece era 

înlocuită cu o limbă străină, pe care poporul nu o 
înţelegea.

Era greu ca să străbată o carte românească, mai 

ales cu rteră străbună, de aceea literatura noastră 

era împiedecată de a fi răspândiră şi cunoscută din

colo de Prut.

Aceasta era situaţia tristă şi dureroasă între noi, 

în ziua când s’a pus temelia bisericei, pe care am

trupească.

Acestea sunt, iubiţii mei, poveţele ce vă pot da azi, 

cu ocazia sfinţire! acestei frumoase biserici — de pe 

valea Prutului — la care ne-am adunat azi şi rog pe 

Dumnezeu pentru sănătatea voastră, a tutulor celor 

ce v’aţi ostenit şi aţi venit la această serbare, pre

cum şi pentru ceilalţi ai noştri fraţi, care nu se află

aici şi pentru binele şi fericirea scumpei noastre ţări 

,România-Marea.

sfinţit-o astăzi şi la care s’a adunat atât de mult po- IflVCStltură Prea Sfinţiei SălC Episcopului
por românesc, de dincolo şi de dincoace de Prut şi 

avem plăcerea de a vedea, în fruntea lui, pe doi Mi

niştri ai ţării: D-1 Mârzescu şi D-1 Inculeţ.

Unirea noastră într’un singur Stat şi dezrobirea
t

pământului românesc până în hotarele istorice, se 

datoreşte Atotputerniciei lui Dumnezeu, revărsată 

asupra armatei noastre, care, în marele război, s’a luptat 

cu vitejie, ne-a dat unitatea neamului, alcătuind R)- 

mânia Mare, cu o singură Biserică străbună-ortodoxă.

Cele optsute mii de vieţi româneşti jertfite sunt 

preţ de răscumpărare pentru dezrobirea fraţilor de 

stăpâniri străine. Valea Jiului, Oituz, Mărăşti şi Mă- 

răşeşti, sunt locuri de vitejie şi de jertfe, prin care 

s’a închegat unirea noastră, alcătuind o ţară mărită 

Şi un neam întregit*
t

Iubiţi creştini şi buni români,

Acum, când s’a împlinit idealul nostru strămoşesc 

ni se pun alte îndatoriri:

Să fim uniţi sufleteşte, ca fraţi adevăraţi de tată şi 

de m’ raă, de sânge şi de lege. Să păstrăm cu sfinţe

nie sfânta credinţă ortodoxă, în care au trăit strămo

şii noştri şi s’o lăsăm şi noi ca moştenire sfântă 

urmaşilor noştri. Să creştem copiii în duhul neamului 

nostru românesc şi să-i pregătim pentru a fi, la vreme, 

buni români şi buni creşti,ii.

Aceasta o vom face, dacă îi vom trimite la şcoală 

să înveţe carte românească care luminează pe român 

şi-l pregăteşte pentru lupta vieţii.

Să respingem cu indignare, încercările ce se fac 
pentru a ne schimba legea de cred nţă.

Sâ lucrăm fără preget, pentru a ne câştiga, prin 

muncă cinstită, pâinea de toate zilele.

Acestea se cuvin, mai ales acum, când, prin lege, 

s’a dat pământ fiecărui sătean român şi s’a lărgit 

dreptul la treburile ţării. Dar lucrul pământului tre

bue să-l facem după cele mai noi învăţăminte, ca

munca noastră să fie cât mai spornică.

Nichita al Argeşului

Vineri, la 9 Noembre c., s’a făcut la Palatul regal 

din Bucureşti, cu solemnitatea obişnuită, învestitura 

Prea Sfinţiei Şale Episcopului Nichita al Argeşului.

Mai întâi s’a slujit la Mitropolie Sf. Liturgh e, fiind 

de faţă 1. P. S- Mitropolit Primat şi I P. S. Mitropolit 

al Moldovei. După aceea, la 11.45 dim- s’a întocmit 

dela Mitropolie cortegiul care trebuia să sosească la 

Palat. In frunte era trăsura cu prefectul Poliţiei d. 

General Nicoleanu, apoi două plotoane de ostaşi călări, 

protoiereii Capitalei, trăsura regală cu I. P. S. Mitro

polit Primat şi noul Episcop al Argeşului, altă trăsură 

regală cu I. P. S. Mitropolit al Moldovei şi I. P. S. Arhi

episcop al Ch şinăului, altă trăsură cu Prea Sfinţiţii 

Nicodem al Huşilor şi Roman al Orăzii-Mari şi, în 

sfârşit, alte două plotoane de călăraşi care închideau 

cortegiul.

Ajunşi la Palat, muzica militară a intonat imnul 

.Spre rugăciune".

In sala tronului se aflau toată casa civilă şi mili

tară a M. S. Regelui, membrii Guvernului, în frunte cu 

Primul-Ministru, secretarii, generali dela Culte şi In

strucţiune, Procurorul general şi Primul-Procuror dela 

Casaţie, generalii din garnizoană.

La ceasul 12, şi-a făcut intrarea în sala Tronului 

M. S. Regele cu A. S. R. Principele Moştenitor, după 

care noul Episcop, îmbrăcat în mantia arhierească, a 

fost condus înaintea Maiestăţii Sale. Aci Ministrul 

Cultelor, d. Al. Lepădatu, a citit decretul regal pen

tru întărirea Prea Sfinţitului Nichita ca Episcop al 

Argeşului. M. S. Regele a luat cârja din mâna Mitro

politului Primat şi a înmânat-o noului Ep scop, ros-

tindu-i şi următoarele cuvinte de bună urare:
t

Prea Sfinţite Episcope Nichita al Argeşului,

Cu deosebită bucurie ţi-am încredinţat astăzi cârja pas* 

torală, întărind după vechile noastre datini glasul Marei

Adunări, care te*a chemat Ia conducerea frumoasei Episeo*
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pîi de Argeţ, scumpă sufletului Nostru, pentrucă acolo, 
ftlătnrea de atâţia vrednici Voevozi ai Ţării Româneşti, 
odihneşte şi neuitatul Meu Unchiu, primul Rege al României, 
împreună ou scumpa I Doamnă şi soţie.

„însufleţit de credinţa şi patriotismul care ţi-au fost că- 
lăusă statornică într’o lungă şi roditoare aotivitate preo
ţească la fraţii noştri de peste Munţi, sunt sigur că vei 
desfăşura şi în Eparhia Argeşului aceeaşi muncă plină de 
râvnă pentru propoveduirea învăţăturilor Sfintei Evanghe
lii şi pentru înţeleapta cârmuire a slujitorilor altarului*

,In timpurile grele prin cari trecem. Biserica are i pe

Acestea se vor găsi în multei din tradticefile Prea 

SRnţituiui Nicodem, precum Pe urmele lui Hristos de 

Petrov, şi în altele ale răposatului Episcop Antim al 

Râmnicului, precum Iosafat şi Varlaam, Cel mai mare 
bun din lume şi altele, pe care răposatul episcop le 

publica an cu an.

La sfâşitul acestui număr sâ se dteaşcă înştiinţa

rea despre tipăriturile Institutului Biblic.

Moartea Arhiereului Meletie Constănţeanul

Tocmai când nimenea nu s'ar fi putut aştepta, având
rloasa datorie de a fi strajă neadormită pe lâogă sufletele Jn vedere sănătatea trainică a Prea Sfinţiei Sale, Ar
poporanilor, spre a-i păzi de orioe r&tficiri primejdioase. In hicreul Meletie Constănfeawitl a încetat din Viaţă Vi*
deosebi iubiţii noştri săteni au neapărată nevoie de grija nerî( 30 Noembre c. Răcise la hramul bisericii Sf. 

părintească a păstorilor sufleteşti pentru o bună povăţuire AUna d5n Bucureşti, nu se căutase, dăduse în ptieu-
a familiei, cea mai sigură temelie a ordinei morale, şi pen’ 
tru o îndrumare sănătoasă în toate direcţiile de care Ţara 
noastră are atâta nevoie,

„Mulţumindu ţi călduros pentru sentimentele de credinţă

mon'e, fără a şti, iar când a fost chemat doctorul, 

aces'a a spus că e prea tâi2iu. Aşa şi-a încheiat 

viaţa In vârstă de 60 de arii.

Arhiereul Meletie era o figură bine cunoscută în
şi iubire pe cari Ni le-ai mărturisit, îţi urez din toată BucureşM, unde era arhiereu de pes'e 39 de ani, căci 

inima o păstorie rodnică şi fericită", Pr*a Sf. Si a fost înălţat la treapta arhieriei neavând

nici 30 de ani:

One-şî aduce aminte de Prea Sf. Sa din vremea
Anol noul Enfscop a mulţumit Maiestăţii Sale, făgă

duind că-şi va pure toată râvna sufletului său pen+ru 

a împlini grelele sarcini ale slujirii de Episcop a pro

povădui pacea şi înfrăfrea oamenilor, pentru binele 

şi ferirea neamului.

Dela Palat, cortegiul s'a întocmit din nou, în şirul 

!n care a venif, şi au sosi* la MPropolîe, de data 

aceasfa şi cu d. Mînfs'ru al Cul+elor. In catedrală s*a 

slujit un scurt polihroniu, şi apoi to^fe înaltele fete 

au trecut în Palatul mi4ropolitanf unde s*a servit 

un mic ospăţ. Aci au rostit cuvântări î. P. S. Mitro

polit Primat, Ministru! Cultelor şi noul Episcop,

Activitatea Institutului Biblic

După o lungă aşteptare şi pregătire, InsMtutul Bi

blic iese, în sfârşit, la iveală, prin mai mu1fe căr'ice^ 

î>e care le pune Ia îndemâna creştinilor, pentru zidirea 

lor sufletească. Deocamdată este numai un încenut, 

pe care nădăjduim să-l vedem crescând spre o dez

voltare cât mal vie şi mai tememică.

întâia oară acest InsMtut a început a funcţiona în Bisericeşti, până în 1919.

tinereţ", î' şMe ce falnic şi elegant era. Spre bătrâneţe 

însă se îrg-'jea mai puţin, deşi era tot atât de sprin

ten ca ş* mai nain*e.

Era de ioc d’n BucureşM şi purta în mirenie numele 

de Matei Dobrescu. A învSţat la Seninarul „Nifon*, 

la facul‘a*ea de teoîog'e din BucureşM, iar d'ipă ce 

şi-a luat licenţa, s'a călugăM1, şi a fost trimes ca 

prfot la cap°1a românească din Paris. Aci a urmat 

curs’Ti de limbile semitice- năzuind Să ajungă profe

sor de ebraică la teologia noastră din BucureşM. Dela 

Pars a fos‘ ales arhiereu şi de atunci a locuit numai 

în Bucureşti, cu mici întreruperi când păstorea câte o 

ep'sconie vacantă ca locotenent.

Activitatea sa cea mai de seamă au fost multele 

slnjbe religioase pe care le-â săvârşit în mai toate 

bisercile din Busnreşfi.

A fost scurtă vreme director al Internatului Teo- 

log’c dela Radu-Vodă din BucureşM, iar după aceea, 

timp ceva mai lung, director al Tipografiei Cărţilor

vara trecută a. c., când Prea Sfinţitul Nicodem al Afa^ă de teza sa de licenţă, a scris o carte despre

Huşilor, ca delegat al Sfântului Sinod, a convocat pe mărturisirile de credinţă din veacul XVII, cu care

toţi membrii celor două ramuri ale Institutului, adică 

comitetul redactor şi cel administrativ. Mai târziu, 

Prea Sf. Sa a demisionat, iar Sf. Sinod şi-a numit 

un nou delegat, în persoana Prea Sfinţiei Sale Arhie

reului Teofil. întrucât acum P. S. Teofil este stator

nic în Bucureşti şi nu are altă ocupaţiune, nădăjduim 

că începutul pomenit se va dezvolta iute într’o largă 

activitate, de care este mare nevoie în sânul Bisericii 

noastre, fiindcă la fiecare pas simţi câte cărţi îţi tre

buie pentru o bună propovăduire a adevărului creşti

nesc. Şi până se vor găsi materiale nouă de tipărit, 

socotim că s’ar face o bună lucrare, daca s’ar repro

duce multe din cele mai vechi care nu se mai găsesc

nădăjduia să ajungă profesor de dogmatică la facul

tatea de teologie din Bucureşti. Referatul comisiunil 

de cercetare însă, alcătuit, pe cât ne aducem aminte, 

«nde d. Dr. C Chiricescu, n'a socotit-o îndestulătoare 

şi a declarat-o «prefacere nemesteşugită a tezei sale 

de licenţă41. Mai încoace, prin 1915, a publicat o căr- 

tic'că: Izvoarele Simbolului de credinţă Niceo-Con- 
stantinopolitan după Simeon Tesalonicul, lucrare fără, 

putere, pe care noi am cercetat-o într’o recensiune 

care a rămas numai scrisă şi n’am putut-o tipări, 

fiindcă curând a izbucnit războiul şi o avem până a- 

cum netipărită.

După ce, în 1919, demisionase din calitatea de raem-
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bru al Sfântului £fnod, în 1921 a fost primit din nou 

ca membru şi a candidat anul acesta la alegerile 

pentru scaunele episcopale Dacâ era ales, nu-1 cu

prindea răceala pomenită şi, fără îndoială, mal trăia, 

căci era altfel foarte viguros.

Viaţa sa a fost lin’ştită, fără zbuciumuri şl fără 

turburări. A fost cumpătat în traiul său, deşi făcuse 

o frumoasă avere şi ar fi putut cheltui din belşug. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace I

A. S,

CONGRESUL PREOŢILOR

In zilele de 30 şi 31 Octombrie şi 1 Noembrie
s’a ţinut în Bucureşti al doilea congres al ,Aso~
ciaţiei preoţilor români ortodocşiînainte de
deschid rea congresului, s’a oficiat sfânta liturghie 
şi un Te deum, la biserica Bratu Boteanu, de 
către preoţii Gh. Negulescu, revizorul bisericesc 
al Mitropoliei Ungrovlahiei, D. Popescu-Moşoaia,
membru în Consistoriul superior bisericesc şi C. 
Diaconescu, secretarul Asociaţiei. Răspunsurile 
au fost date de un cor improvzat de preoţi.

La ora 10, congresiştii au trecut în sala Fun
daţiei univers tare Carol I. unde au venit şi I. 
P. S. Mitropolit Primat Miron, I. P. S. Mitro
polit al Moldovei Pimen, P. S. Var'olomei, Epis
copul Râmnicului, P. S Nicolae, Episcopul Clu
jului şi al Feleacu'ui, P. S. Iustinian, Episcopul 
militar, P. S. Nectarie, Episcopul Cetăţi Albe, 
P. S. Nirhita, noul ales Episcop al Argeşului, 
domnul V. G. Ispir, Secretarul general al Mi
nisterului Cu telor şi Artelor, domnul Berceanu, 
ajntor d<* Prm r al Capitalei şi alte n^tabilităti.

Părintele Econom I. Popescu-Mălăeşti,
profesor la facultatea de teologie din Bucureşti, in 
calitate de preşedinte al Asociaţiei preoţilor, 
deschide congresul printr’o luminoasă cuvântare. 
Sfinţia Se constată că acest de al doilea con
gres al preoţim» române ortodoxe se ţine toc
mai în timpul când se pregăteşte legea de uni
ficare a bisericii noastre, aşa că preoţii vor avea 
prilejul să se pronunţe şi ei asupra unor puncte 
ale viitoarei legi, să-şi exprime şi umila lor pă
rere în chestia unificării. Mai departe, mulţă- 
meşte în numele preoţimii tuturor celor cari au 
contribuit la realizarea ideei ca buerica orto
doxă să-şi păstreze titlul şi locul de biserică 
dominantă în statul român. Termină cu rugă
mintea adresată I. P. S. Mitropo'it Primat ca 
să aducă la cunoştinţa guvernului că preoţimea 
română cere să fie pusă la muncă şi să i-se dea 
deci putinţa de a-şi împlini nobila lui misiune 
pe care a împlinit-o veacuri dearându-1: de a 
înălţa poporul prin cultura şi moralitate.

înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Primat
Miron, într’o inălţatoare cuvântare, îşi exprimă
bucuria, că se află în mijlocul unui aşa de mare

icot

număr de preoţi adunaţi aci din toate unghiu
rile tării. Făcând un călduros apel la strângerea 
rândurilor, I. P. S. sa îndeamnă pe preoţi la 
muncă inteligentă si stăruitoare, pentru a izbuti 
să facă să pătrundă cât mai adânc duhul bise
ricii străbune în sufletele credincioşilor din zi
lele noastre. Dacă până astăzi— continuă I. P.
S. sa—situaţia bisericii noastre a fost mai u- 
şoară, de acum înainte, dela înfâtuirea deplinei 
ei autonomii, răspunderea apasă numai pe u- 
merii clerului. I. P. S. sa atrage apoi atenţiunea 
asupra unei mari lipse în ce priveşte predarea 
învăţământului religios, care lipseşte din ultimele
2 clase ale liceelor, este numai în primele 2 clase 
ale şcoalelor profesionale şi nu se află de loc 
în programa şcoalelor comerciale, de meserii, 
de agricultură, etc. Cere introducerea învăţă
mântului rel'gios în toate şcoalele cu câte 2 ore 
pe săptămână de fiecare clasă şi închee bine
cuvântând desbaterile congresului.

Adunarea se ridică în picioare şi ovaţionează 
pe primul Ierarh al ţării.

Prea Sfinţitul Vartolomei, Episcopul
Râmnicului, rosteşte o cuvântare plină de poe
zie. In cuvinte întraripate, P. S. sa arată impor
tanţa credinţei strămoşeşti, care singură ne a 
păstrat ţara, limba şi obiceiurile. De la preoţi, 
cari sunt una cu poporul cari atinge şi ca suflet, 
aşteaptă acesta ajutorul şi lumina sa. Preotul 
român din trecut a fost lipsit de înalta ştiinţă 
de carte, dar sufletul lui era pătruns de adâncă 
evlavie. Prin aceasta se înălţa mai presus de 
păstoriţii săi, ie impunea respect şi îi conducea 
pe căile vieţii morale. Preotul de astăzi are mai 
multă ştiinţă de carte, dar e în mare parte lipsit 
de căldura ce dă pietatea. Unirea calităţilor a- 
cestor două tipuri de preoţi ne va da pe preo
tul ideal, pe preotul de mâine. Către aceasta 
trebue să tindem: încălzirea credinţei la lumina 
învăţăturii, căci fără credinţă poporul nostru se 
simte gol, iar învăţătura credinţei nu trebue dată 
cum o vrea viaţa, ci cum o cere flacăra credinţei 
şi legea strămoşească. Misiunea preoţească e 
nobilă şi sfântă, căci ea nu creiază materie moartă, 
ci suflet şi virtute. Această misiune o cere azi 
poporul, căci ştie că o avem şi-i înţelege rostul, 
căci i-a văzut puterea în plămădirea şi înălţarea 
sa . . .  . Termină exprimându-şi convingerea 
că preoţimea română va şti să lupte cu credinţă 
pentru mântuirea poporului.

Domnul V. G. Ispir, secretarul general 
al Ministerul Cultelor, spune că ocârmuitorii
statului îşi dau seama de importanţa religiei în 
clipele de faţă, iar domnia sa personal e convins 
că numai pe înălţarea sufletească a poporului se 
poate ridica un stat. Biserica îşi are acum auto
nomia ei şi se va conduce şi administra în vii
tor prin propriile ei torţe. Asigură că hotă*
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rârile congresului vor fi ţinute în seamă de
guvern.

Domnul Berceanu, ajutor de Primar, sa
luta pe congresi^ti în numele cetăţenilor capita
lei şi propune ca preoţii să formeze comitete 
pentru educarea cetăţeni'or, aşa cum domnia sa 
exprimentează cu preoţii de la periferia capi
talei. Termină amintind preoţimii că nici pănă 
azi capitala României n’are o catedrală.

Domnul avocat Popescu Tudor, salută al
doilea congres al preoţimii în numele Societăţii 
ortodoxe a Femeilor române, care munceşte de
13 ani pentru răspândirea învăţăturii şi creşterii 
creştine. Biserica noastră nu e nurpai un factor 
în această ţară, ci este însăşi creatoarea nea
mului şi tot numai ea va fi în stare să creeze 
temelia viitoare a României întregite.

Prea Sfinţitul Nectarie, Episcopul Cetăţii
Albe, adresează congresului salutări în numele 
preoţimii din sudul Basarab’ei şi asigură că cle
rul de acolo lupţi pentru autonomia bisericii, 
pentru organizarea învăţământului religios şi pen
tru apărarea averilor bisericii.

In fine, preoţii Ştefănuţ şi Sârbu salută con
gresul, unul din partea preoţilor ardeleni şi celă
lalt din partea celor bucovineni.

Şedinţa de după amiază s’a ţinut în localul 
societăţii clerului «Ajutorul* si a început cu
cuvântarea d-lui profesor Dr. Boroianu, decanul 
facultăţii de Teologie din Bucureşti.

Domnia sa roagă pe congresişti să nu inter
preteze faptul că n’a luat cuvântul în şedinţa 
festivă dinnainte de amiază în sensul că facul
tatea de Teologie ar refuza să-şi spună cuvântul 
său în chestiile mari ce se vor desbate în con
gres, sau că n’ar fi alături de preoţime în munca 
şi străduinţele ei pentru mai bine. Nu, căci fa
cultatea de Teologie şi de pe catedră şi de 
aiurea n’a uitat niciodată să îndrumeze pe aceia 
cari avea să fie slujitori ai bisericii şi ai nea
mului. Orice lucrare bună nu se poate face în 
biserică decât prin solidaritatea dintre membrii 
clerului. Cunoştinţele pe care le dă facultatea 
sunt bune, dar ele au valoare numai dacă sunt 
puse în practică. Domnia sa se simte fericit că 
are onoarea să salute preoţimea română or
todoxă din toată ţara, în numele facultăţii. Ea 
se bucură de mişcarea pornită de preoţime, 
şi o parte din meritul acestei mişcări îi revine 
şi ei. Ea se bucură şi mai mult, că unul din 
profesorii ei prezidează asociaţia şi congresul 
preoţilor. Preoţimea nu se plânge, nu se jeleşte 
de felul cum a fost privită şi-a trăit până acum, 
căci trecutul e în urmă. Ea priveşte numai îna
inte, urmăreşte interesul cel mare, arătat atât 
de bine de reprezentanţii autorităţilor în şedinţa 
de dimineaţă. Slujitorii bisericii nu prejudecă şi 
nu prejudiciază pe nimeni, că ei îşi au programul

ruia şcoala bisericească — facultatea de Teolo
gie — merge mână în mână cu preoţimea. Sâ 
nu ne temem dar şi sâ îndrâsnim. Sâ fim rezo
luţi în hotărârile noastre şi lumea va vedea, nu 
deşteptarea clerului, căci aceasta s’a fâcut de 
mult, ci energia acţiunii preoţeşti. Salută încă 
odată preoţimea, în numele facultăţii, şi-i urează 
ca ceea ce a început să dea Dumnezeu să se 
isbândească.
* Părintele Preşedinte roagă pe acei cari
vor lua cuvntul în desbaterile congresului să fie
cât se poate concişi, iar propunerile să se anunţe 
dinnainte, ca să nu se piardă vremea în zadar. 
E necesar ca hotărârile ce se vor lua sâ fie 
susţinute cu stăruinţă, câci fiecare ' a fâcut o 
jertfă când a venit aci, şi nu se cade să se în
toarcă acasă fâră nici un rezultat. Dar aceasta 
se va întâmpla, dacă va lipsi solidaritatea. Pen
tru ca nevoile preoţimii sâ fie ţinute în seamă, 
s’a alcătuit un memoriu care va fi înaintat Ma- 
jestăţii Sale Regelui. Memoriul a fost discutat 
în Februarie la adunarea Asociaţiei. Se citeşte 
memoriu! ale cărui puncte principale sunt:

1. Repaosul duminecal;
2. Introducerea studiului religiei în toate şcoa

lele cu câte 2 ore pe săptămână de fiecare
clasă;

3. întemeierea unei literaturi religioase şi 
procurarea fondurilor necesare.

4. Scutirea preoţilor de impozitul fiscal pe 
veniturile epitrahieului.

Asupra ultimului punct din memoriu, vorbesc 
Protopopul Pârşcoveanu, Econ. Gotcu şi Econ.
Popescu-Moşoaia, expunând diferite considerente 
pentru care scutirea de acel impozit trebue să 
se facă.

Se alege o comisiune compusă din preoţii: 
Popescu-Moşoaia, Meteş şi Sârbu, care să pre
zinte memoriul Majestăţii Sale Regelui şi alta 
constând din preoţii Gotcu, Georgescu-Duşumea, 
Tâutu şi Biştreanu, care să se ducă cu memoriul 
la d. Ministru de Finanţe.
w Părintele econom Popescu-Moşoaia ci
teşte referatul său asupra averilor bisericeşti şi 
a dreptului bisericii de a-şi administra averile.
Sfinţia sa arată că, în congresul Asociaţiei din 
Februarie, s’a discutat această chestiune, şi ex
pune în esenţă referatul prezentat atunci în a- 
ceastă chestiune de păr. Arhimandrit Scriban, 
cum şi cele ce a spus tot atunci păr. Andronic 
despre starea bisericii din Basarabia. Statul, a 
continuat Păr. Moşoaia, a recunoscut bisericii drep
tul de a poseda averi, şi şi a rezervat numai 
dreptul de control şi de luare de măsuri în ca
zuri de abuz. El n’are dreptul să intervină, când
administrarea de către biserică a averilor ei se
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face în folosul moral al cetăţenilor, când nu se 
primejduieşte niciun interes al Statului, etc. Aşa 
se prezintă chestiunea, din punct de vedere prin
cipial şi al dreptului bisericesc. In fapt, la noi 
însă, Cassa Bisericii pânâ ieri, Ministrul Cultelor 
azi, administrează averile bisericeşti. Motivarea 
şi îndreptăţirea la aceasta au dat-o abuzurile ce 
făceau călugării vechi înainte da secularizare cu 
avutul mănăstirilor închinate. N’a fost însă aşa 
mai nainte. In Biserica veche, episcopul admi
nistra personal averea bisericii şi da seamă nu
mai lui Dumnezeu de felul administrării. Când 
averea s’a înmulţit, s’au instituit presbiteriul şi eco- 
matul. După ce arată, din punct de vedere is
toric, cum se prezintă această chestiune în de
cursul timpului, atât în Biserica de răsărit, cât 
şi în cea de apus, conchide că Biserica trebue 
să şi aibă averea ei şi să şi-o administreze. In
legătură cu aceasta, expune apoi organizaţia şi
activitatea Bisericii basarabene pe tărâmul eco
nomic şi cultural, dâ d o ca model. Dacă nu va 
ţine în seamă rezoluţiunile ce se vor lua de 
congres şi aduce la cunoştiinţa autorităţilor, 
Sfinţia sa crede că nu rămâne cierului alt mijloc 
pentru apărarea intereselor bisericii decât să se 
recurgă la întruniri publice, de oarece preoţii 
nu pot declara grevă. Biserica reprezintă torţa 
morală şi dacă preoţii vor fi uniţi în lupta lor, 
vor izbuti să redea Bisericii drepturile ei pe 
pe care şi le-a însuşit statul. Termină propunând 
ca congresul să exprime simpatia sa clerului 
basarabean, care se află în luptă grea cu statul.

Păr. Belihorsrfli depune la birou memoriul
său in aceeaş chestiune;

Discuţia asupra referatelor în chestiunea ave
rilor bisericeşti fiind declarată deschisă, se dă
cuvântul domnului avocat Popescu Tudor.

Domnia sa susţine că Biserica trebue să ţină, 
seamă, când îşi afirmă drepturile ei de a poseda 
averi şi a şi-le administra ea singură, de con
cepţia de azi despre Stat. Statul român este un 
Stat democratic şi ca atare el face legi aşa cum 
vrea majoritatea cetăţenilor lui prin aleşii ei. După 
concepţia democratică, Statul are toate dreptu
rile. Să ne gândim numai la expropriere. Pro
prietatea era socotită încă din dreptul roman 
ca sacră şi inviolabilă, şi totuşi s’a tăcut expro
prierea pământului. Prin urmare, nu afirmând în 
faţa Statului un drept pe care B serica îl are 
dar poate să nu mai fie respectat, se vor păs
tra averile bisericeşti şi se vor administra de ea, 
ci numai dacă Statul va legifera în acest sens. 
Dar cum să facem ca în Cameră să se voteze 
o asemenea lege ? Asociaţia trebue să ia mă
suri, ca să ajungă acolo oamenii cari să facă o 
astfel de lege.

Părintele Econom Valeriu Iordăchescu
combate părerea domnului Popescu Tudor,

Sfinţia sa susţine că, în materie de religiune,
nu decide majoritatea, ci persoana, individuali
tatea. Biserică este constituită pe alte principii 
decât Statul, totuşi trebue să trăiască în armo
nie cu Statul. De aceea trebue găsit un modus 
vivendi, ca nici Statul nici Biserica să nu se în
depărteze de la principiul lor constitutiv. In 
chestiunile de ordin material Statul îşi păstrează 
trează neştirbite concepţiunile lui, când însă vine 
în contact cu religia şi recunoaşte libertatea 
conştiinţei şi a cultului, recunoaşte acestui cult 
dreptul de a se realiza. Pe baza acestei recu
noaşteri, Biserica are dreptul de a cere să-şi 
aibă averea sa. A confunda sentimentul religios 
cu cel naţional, a-1 pune în graniţele neamului 
e o greşală. Din punct de vedere bisericesc, 
noi nu atârnăm de majoritate şi de hotărârile 
ei, ci de conştiinţa relig oasă, care a fost şi este 
eternă. Pentru ce cere Biserica să şi aibă şi să-şi 
administreze averea sa? Pentru ca să îie în mă
sură de a forma oameni mai buni şi deci şi 
mai buni cetăţeni şi pentru a putea influenţa în 
bine asupra insituţiunilor sociale, ceea ce va fi 
numai în folosul Statului. Administrarea averilor 
bisericeşti reclamă însă o anume pregătire a 
organelor de administraţie şi control şi se ridică 
întrebarea, dacă Biserica o va putea face cu 
succes. In tot cazul, e nevoie de o pregătire 
serioasă.

La cererea congresiştilor, vorbeşte şi domnul
profesor Simeon Mehedinţi.

Domnia sa mulţumeşte pentru cinstea ce i-se 
tace de a-i se cere să vorbească. Declară câ 
nu va ţine un discurs, pentru câ are oroare de 
discursuri. După experienţa ce am, continua dom
nia sa, toate rezoluţiunile ce veţi lua se pot 
spulbera de azi pe mâine, pentru câ chestia 
averii bisericeşti depinde de alţi factori: averile 
vor preţui atât cât vor preţui sufletele preoţilor, 
Dacă seminariile vor da preoţi care să creeze
o nouă lume în lumea civilă, dacă clerul va 
găsi calea către sufletul poporului, totul e câş
tigat. Problema educaţiei religioase în şcoli este 
dar problema cea mai arzătoare. Celelalte la
turi sunt de natură politică şi efemeră, ceeace 
trebue şi rămâne este să stăpânim sufletul po
porului. înainte de toate dar, reforma semina
relor, iar pânâ ce se va face opera pozitivă, să 
se facă operă negativă: mărginirea pe cât po
sibil a influenţei fariseilor în biserică. Nu strică 
preotul care nu ţine predică, fiindcă n’are ştiinţă, 
ci cel care predică falş. «Puneţi în relief pe cei 
buni. Nci, laicii, după ce vedem pe fariseii noş
tri, pierdem orice nădejde când îi vedem şi pe 
ai d-voastră». Termină spunând, că cineva nu
poate fi om deplin, dadă n’are educaţie religioasă.
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A doua zi de congres

Şedinţa de dimineaţă
Şedinţa aceasta şi cele următoare s’au ţinut 

In sala de festivităţi a Casei Corpului didactic.
Părintele Preşedinte face apel la congre-

şişti să fie cu răbdare, pentruca discuţiile să 
decurgă în linişte şi ordine. Fiecarea orator sâ 
vorbească numai în chestiile puse în dezbatere 
şi cât se poate de scurt. Sfinţia sa face comu
nicarea, că comisiunea însărcinată să prezinte 
Mâjestâţil Sale Regelui memoriul preoţilor n’a 
putut ii primită la palat, din cauza lipsei de 
timp a Majestâţii Sale, care e foarte ocupat. 
Congresul il deleagă pe Sfinţia sa singur să aducă 
la Îndeplinire această dorinţă a clerului. Sfinţia 
sa adaogă, că memoriul se va tipări in mai multe 
sute de exemplare, ca să se trimi :â tuturor par
lamentarilor şi face apel la preoţii din Cameră şi 
Senat să aducă la cunoştiinţa deputaţilor şi se
natorilor doleanţele preoţim».

Părintele Econom Gr. Popescu-Breasta,
senator, Iţi exprimă părerea de râu câ n’a putut 
lua parte la deschiderea congresului şi asigură 
câ, dacă n’a putut fi alături de fraţii preoţi cu 
trupul, a fost cu sufletul. Promite câ va face 
pentru preoţime tot ce-i va sta în putere. In ce 
priveşte înaintarea memoriului către parlamentari, 
zice câ acestea nu se citesc sau se citesc su
perficial. De aceea trebue traşi de pulpană par
lamentarii şi sâ li se pună la inimă nevoile preo- 
ţimii. Aceiaş lucru trebue făcut şi cu funcţio
narii superiori ai Ministerului de Culte şi cu 
prea sfinţiţii Chiriarhi.

Părintele Tăutu din Bucovina comunică con
gresului câ pădurile fondului rel'gionar sunt date 
în exploatare unui evreu, anume Anhauch, pe 
un preţ de câţiva lei metrul cub, pe care el îl 
vinde 600 de lei. Aceasta însemnează o pagubă 
de sute de milioane, care s’ar putea folosi pen
tru nevoile preoţimii, pentru care ne spun că 
nu sunt bani. Poporul bucovinean a ieşit înain
tea Mdjestâţii Sale Regelui, căruia i-a înmânat o 
plângere, a cărui soluţionare n'o cunoaşte încâ. 
Citeşte apoi o propunere în această chestiune 
şi o depune la birou.

Se continuă dezbaterile asupra chestiuniai ve
rilor bisericeşti, la care iau parte: Păr. Arhi
mandrit Scriban, Pâr. Petrescu-Comana, Pâr. Pe- 
trescu-Zoiţa, Par. Dumitrescu-Icoana şi Pâr. Po- 
pescu-Moşoaia, şi se încheie cu cetirea unei mo
ţiuni, care se votează de congres, cum şi cu o 
moţiune specială privitoare la pădurile fondului 
religionar din Bucovina, alcătuită de Pâr. Scriban 
şi de asemeni admisă de congres.

Domnul Ioan Savin, inspector general în
Ministerul de Culte, aduce preoţimii salutul Al-
teţii Sale Regale Prinţului moştenitor şi declară

!C<*4

că Alteţa Sa înţelege sâ se închine cu totul pro* 
blemei culturale. Biserica ortodoxă trtbue să dea 
ţârii târia. Stâm azi între două extreme: sus cul
tura streină, jos lipsa de cultură. Reprezentantul 
creării Culturii e preotul şi biserica. Alteţa Sa 
Regală Prinţul Carol s’a gândit sâ dea poporu
lui iniâi şi întâi Biblia. Literatul preot Gala Ga- 
laction lucrează la traducerea Bibliei şi Noul 
Testament va fi în cuând gata şi dat la tipar. 
Fundaţia Prinţului răspândeşte cultura în popor 
prin revistele: Albina, Lamura şi Gândirea şi e 
pe punctul de a scoate şi o revistă pentru co
pii. A început de asemeni organizarea căminelor 
culturale pe parohii, puse sub conducerea preo
ţilor şi ar vrea sâ întemeieze un ziar cotidian 
cu caracter creştin, pentru care e nevoe de con
cursul preoţilor. Ca încheiere, domnul Savin pro
pune vizitarea Fundaţiei culturale « Prinţul Carol *.

Se trece la a doua chestiune şi care a fost hotă
râtă sâ facă obiectul dezbaterilor congresului: 
«Căile de urmat pentru răspândirea învăţăturii 
creştine în popor» şi se dă cuvântul părintelui
G rigore Cristescu din Ciaiova.

bfmţia sa citeşte un referat amănunţit şi foarte 
documentat asupra acestei chestiuni, începând 
cu exammaiea situaţiumi economice actuale din 
toate ţârue. Referentul conchide câ toată pro
blema socială e o problemă morală şi câ chestia 
sau problema averii bisericeşti e numai o faţă 
sau o latură a problemei religioase. Expune a- 
poi naşterea poporului român, calităţile lui şi 
tradiţiunile lui religioase. Protestează împotriva 
celor ce zic câ predecesorii noştri nu şi-au făcut 
datoria. Vorbeşte de învăţământul religios din 
seminarii, prin care se urmăreşte mai mult in- 
telectualizarea decât deşteptarea conştiinţei re
ligioase. Ceeace ne lipseşte şi ne trtbue neapă
rat este trezirea unei conştiinţe religioase, a u- 
nei conştiinţe de apostolat, a unei renaşteri prin 
Evanghelie. Aceasta trebue sâ se iaca iniâi în 
seminarii şi în facultatea de Teologie, unde se 
învaţă a se cunoaşte mai bine diferitele curente 
din protestantism decât Ioan Damasch^n şi Cri- 
sostom. Se simte absolută nevoe de o Academie 
teologică a cărei menire ar fi sâ traducă şi tipă
rească operele părinţilor apostolici, de biblioteci 
portative, de un catalog de toate cărţile religi
oase tipărite la noi, care sâ se trimită bibi o- 
tecilor parohiale, de tipărirea cursurilor profe
sorilor de la Teologie, de retipărirea broşurilor 
bibliotecii „Ia şi ciieşte“. Trebue înlăturată criza 
B bliei, tipănndu-se B blii ilustrate pentru familii, 
B.bui de buzunar, etc. sâ se dea Biblia cadou 
la nunţi, sâ se tipărească o carte la botez şi 
una de mângâiere la îmmormântare pentru mân
gâierea celor întristaţi, spre a Spori zelul oame
nilor şi a deştepta conştiinţa religioasă. Cu pri
vire la munca practică, arată activitatea desfâ*
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şurată de societatea „Renaşterea* ‘ din eparhia 
Râmnicului — Noul Severin, a cârei organizaţie 
o expune tn amănunte şi recomandă adoptarea 
statutelor ei de Asociaţie şi de toate societăţile 
preoteşti.

Preotul Diaconescu, de la Pucioasa, donează
500 de lei pentru tipărirea interesantului referat 
al părintelui Cristescu. Se fac apoi şi alte dona- 
ţiuni in acest scop, aşa că s’au adunat 11.000 
lei pentru tipăritul memoriului, la care se ada
ogă după aceea încă 5000 donaţi de domnul 
Stelian Popescu, directorul ziarului „Universul1*
şi fost Ministru.

Domnia sa ţine şi o scurtă cuvântare in care 
adresează preoţimii cuvinte de Îmbărbătare in 
lupta grea ce are de dus şi munca întinsă ce-i 
stă înainte. „Respectăm credinţa fiecăruia — a 
zis Domnia sa — pretindem şi cerem ca credinţa 
noastră să fie dominantă. Am venit să vă asigur, 
că mişcarea D-voastră e sprijinită şi de alţii. Am 
ascultat frumoasele cuvinte ale Pâr. Cristescu des
pre Biblie şi afirm, ca şi stinţia sa, câ Biblia este 
cartea cu care se poate face mai mult de cât 
cu ori care alta educaţia sufletească a poporului. 
In Suedia am găsit la hotei, pe masa de noapte, 
Biblia românească. Atunci mi-am dat seama de 
greşala ce s’a făcut la noi când cu secularizarea 
averilor mănăstireşti, luându se Bisericii tot ce 
avea. Duceţi acum lupta cu Statul, ca sâ dea 
Bisericii mijloace, spre a-şi face datoria. S’a în- 
ti erupt firul moral, trebue sâ-1 legaţi. Guvernanţii 
trebue făcuţi sâ înţeleagă că Biblia trebue pusă 
în mâna poporului. Sâ creăm mijloace pentru 
aceasta. Eu voi fi în fruntea ori cârei subscripţii 
pentru tipărirea şi răspândirea Bibliei".

Vom da rezumatul celorlalte şedinţe în Nr. viitor.

Pr. I. MIHĂLCESCU.

Fondul „Nicolae Dobrescu**
Dare de seamă

La 10 Iulie 1914, a încetat din viaţă Niculae Do-

bresc» profesor la Facultatea de teologie şi membru 

corespondent al Academiei Române. Colegii şi elevii 

lui nu puteau sâ lase uitării numele fostului isioric şi

luptător bisericesc.
Cu ocazia parastasului oficiat în Capela Seminarului 

«Central* din Bucureşti la Sf. Nicolae — 6 Decembrie 

1915, s’a format un comitet de iniţiativă compus din 

d., acum părintele, Ioan M hâlcescu profesor universitar, 

Const. Tomescu,— atunci student teolog, acum secre

tarul general al arhiepiscopiei Chişinăului, şi subsem

natul, atunci spiritual la Seminarul „Central-.

Scopul acestui Comitet a fost să adune fonduri 

pentru ridicarea unui bust la mormânt. Chiir în ziua 

parastasului, s’au adunat lei 58 dela următoarele per

soane: P. C. Arhim. Scriban lei 20; P. S. Nicodim 

fit Huşilor le» 10; Pr. M. Cârlugea lei g ; Pr. P. Pieptu
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lei 5; Pr. Gh. Leu lei 4; iar preoţii: Victor Niculescu, 

Duminică Ionescu, C. Andrei, M. Diaconescu şi D ia

con N. Popescu câte 2 lei.

S’au tipărit 100 liste de subscripţie, din care s'au îm- 

părţ t la cunoscuţi şi foşti elevi 61. S’au întors numai 

următoarele liste cu sumele respective: Nr. 10 Pr. I. 

Niculescu lei 23, bani 50; Nr. 11 Pr. Victor Nicolescu 

lei 49; Nr. 15 Pr. D■ Dobre-Călăraşi lei 35 50; Nr. 18 

Pr. Cicer. lordăchescu, lei 27, bani 60; Nr. 19 Pr. 

P. EcoMomM-Constanţa lei 65, bani 50; No. 22 Pr. L. 

Coswa-Galaţi lei 10; Nr. 23 Pr. PI. Ciosu lei 23; 

Nr. 26 Pr. I. Negoifă-Huşi lei 30; Nr. 28 Pr. Al. Si~ 
mionescu, lei 18, bani; Nr. 31 Pr. T. Popescu, Cuibu 

cu barză lei 20; Nr. 32 Pr. Gh Păunescu-Ct.rămidani- 

de-jos lei 25; Nr. 33 Pr. Gh. Ghioldum Ui 17, b. 60; 

Nr. 34 Pr. FI. Ionescu-Teleorman lei 12; Nr. 36 Pr. 

Tr. Popescu-'Sthoiaifi lei 16; Nr. 38 Diac. Gr. Popescu~ 

Galaţi lei 10; Nr. 39 Pr. Al. Dolinescu lei 12; No. 40 

Pr. Gh. Pârşcoveanu Cr&iov& lei 45; Nr. 48 Diacon 

N. Gheorghiu-f'ocşani lei 22; Nr. 51 1. Bianu lei 20; 

Nr. 55 D. Marinescu lei 19; Nr. 56 Pr. Gh. Leu lei 190.

înainte de răsboiu, s’au adunat în total lei 745 b. 95.

S’a convenit cu sculptorul Gh. Dim itriu din Bucu

reşti să facă bustul de bronz pentru suma de lei 1500. 

începând lucrarea în vara anului 1916, i s’a dat un 

acont de lei 550. Cu parastasul, socoteala unor foto

grafii a răposatului şi cu alte mici cheltueli de poştă 

s’a chcltu.t în total lei 650.

După răsboiu, în 1920, comitetul, deşi împărţit, a ho- 

tărît să continue acţiunea pentru îndeplinirea scopului.

Ceiace se lucrase însă înainte de răsboiu, se stricase 

iar acum un astfel de bust nu se putea face de cât

cu 10.000 lei. Comitetul vroia acum ca bustul sâ fie

pentru cancelaria Univeisitâţii, nu pentru mormânt. S’au 

tipărit şi s’au împărţit încă 100 liste de subscripţie cu 

apeluri cât mai stăru.toare şi repetate.

Nu s’au primit decât următoarele: Nr. 61 din seria 

veche Pr. Gh. Leu lei 184; Nr. 182 Gh. T. Kirileanu 

lei 400; Nr. 183 Arhim. D. Ciobotaru lei 135; Nr. 102

P. S. VisartoH lei 100; Nr. 153 Pr. Al. Cosma

Ici 113; Nr. 147 Pr. I. Negoifă, lei 100; Nr. 103 I. P.

S. Nicolae Balan lei 50; Nr. 177 Pr. A. Popescu lei 

180; Nr. 130 Pr. A . Constantinescu lei 100; Nr. 105 

Pr. P. Godescu lei 50; Nr. 101 P. S. Platon Ciosu 

lei 234; Nr. 190 Arhim. Chesarie Păunescu-Huşi lei 

100; Nr. 159 Pr. C. Cocea lei 20; Nr. 142 Pr. Tr. Po

pescu lei 20; Nr. 160 Gh. Nedioglu lei 100; Nr. 121 

Pr. Is. Niculescu lei 60; Nr. 133 Pr. Alex. Georgescu 

lei 80; Nr. 126 Pr. Lud. Cosma Ici 201; Nr. 140 Pr. 

Gh. Păunescu lei 50; Pr. M. Diaconescu lei 50; Nr. 

185 1. Nicolau Bacău lei 225; Nr. 157 Pr. C. Roşescu 

lei 119; şi Nr. 156 Pr. Gh. Vlad Roman lei 1183.

Se mai înapoiază listele Nr. 170 I , Bianu şi 119 

Pr. 7. Popescu, însă fără nici o sumă.

In total, s’a adunat suma de lei 3854, la care, dacă 

se mai adună şi suma rămasă dinaintea războiului 

de lei 98 b. 95, fac în total lei 3952,95. Ia  această sumă
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se adaugă şi contribuţia Ministerului Cultelor încasată crarea de întărire naţională să nu se lipsească de marea

prin d. proîesor /. Mihălcescu de Iei 4000. putere pe care i-o dâ religiunea. Arată marea legătură

Suma fiind insuficientă, comitetul a renunţat la bust care se afla între Şcoală şi Biserică, spune câ Biserica

a dat naştere Şcoalei, în tinda în care dascălul bisericiişi crede mai nemerit să formeze un fond cu numele 

„Nicolae Dobrescu" din venitul căruia să se dea mici 

premii la Seminarul de Istoria Bisericească, — specia

litatea răposatului.

Iconomul Stavr. Gh. Leu
Directorul Seminarului «Episcopul Melhisedec»,

Ismail.

Comitetul, în urma acestei dări de seamă, nădăjdueşte că va 
aminti foştilor prieteni şi elevi, cari au liste <le subscripţie, să 
caute a contribui cu obolul lor in amintirea celui ce-a fost Nicolae 

Dobrescu.
Dacă se aduni suma de 10.000 lei, costul de astăzi a unui 

bust, s’ar executa primul program.

Dezbaterile Consistoriului Superior Bisericesc 
din sesiunea de toamnă, Octomvrie 1923

La 22 Octomvrie trecut, s’a deschis în Bucureşti se

siunea de toamnă a Consistoriului Superior Bisericesc, 

în localul Sfântului Sinod dela biserica Antim. A fost 

o foarte scurtă sesiune, întru cât s’a început Luni şi
%

s’a încheiat Vineri, a cincec. zi.

Deschiderea s’a făcut prin slujirea unui Tedeum la 

biserica Antim, iar după aceia toţi membrii de faţă au

trecut în localul de alăturea al Consistoriului şi Si

nodului.

întâia şedinţă a fost prezidată de I. P. S. Mitropolit 

Primat. Din partea guvernului, era de faţă d. Dr. C. 

Angelescu, ministrul instrucţiunii, în lipsa ministrului 

cultelor d. Bnnu. D. ministru a citit decretul de con

vocare al Consistoriului Superior.

Cuvântarea de deschidere a fost rostită de înalt Prea 

Sf. Sa Mitropolit Prezident, care a salutat pe d. ministru 

Angelescu, spunând că munca acestuia pentru întin

derea învăţământului şi buna întocmire a şcoalelor este 

tot o cucerire a poporului românesc, caşi acea pe care 

a făcut-o cu sabia pentru a trage hotarele de totdeauna 

ale neamului. La această lucrare şcolară însă, spune 

înalt Prea fcf. Sa, nu se va putea ajunge cu adevărată 

izbândă, decât dacă se va da învăţământului religiunii 

în şcoale toată însemnătatea care i se cuvine în noua 

îndrumare a şcoalei.

Trecând ia alt şir de cugetări, înalt Prea Sf. Sa po

meneşte de lucrările făcute pentru o mai bună câr

muire bisericească în viitor şi spune că toate stud ile 

şi orânduirile, în vederea unei organizări unitare a Bi

sericii Ortodoxe Româneşti se află-ape calea cea bună.

Trecând apoi la lucrările de care va avea să se ocupe 

Consistoriul în sesiunea deschisă, înalt Prea Sf. Sa 

spune că aceste lucrări vor fi privitoare la cărţile pre

zentate spre aprobare, cum şi la propunerile care eventual 

se vor face.

După aceasta, luând cuvântul d. ministru Angelescu, 

d-nia sa î$i arată înalt Prea Sfinţitului Prezident mul

ţămirile sale pentru lauda lucrării culturale pe care o 

îndeplineşte şi rosteşte, din partea Statului, asigurarea 

să Biserica va fl privită cu toata grija, pentrucă !u-

predă începuturile ştiinţei de carte, şi adaogă că şi de 

aici înainte Şcoala nu va putea lucra cu temei de nu 

va avea cu sine şi ajutarea din partea Bisericii.

Cuvintele d-lui ministru, care au tost o mărturisire 

•-atât de vie a chemării Bisericii în cultura ţării şi a pu

terii ei în creşterea sufletească a neamului, au fost as

cultate cu vădită plăcere de membrii Consistoriului.

După această parte de ceremonie, s’a păşit la începerea 

lucrărilor. Urma să se aleagă comisiuniie pentru fiecare 

fel de lucrări. S’a hotărât insă să rămâie tot comisiuniie 

vechi.

Incepându-se discuţiunile, cel întâi a luat cuvântul 

I. P. S. Gurie, arhiepiscopul Basarabiei, care a adus 

înaintea Consistoriului o chestiune cu care încă de 

mai nainte au fost neliniştiţi mai mulţi membri ai lui, 

anume că Ministeriul de Instrucţiune ar fi luat măsura 

în Basarabia ca, pe măsură ce se vor ivi locuri slobode 

pentru predarea religiei, sâ nu se m ii puie preoţi, cum 

a fost până acum, ci numai învăţători. înalt Prea Sf. 

Sa a cerut să se facă mijlocirea de trebuinţă pentrucă 

această înlăturare a preotului din învăţământul primar 

să nu se poată săvârşi, căci preoţii primesc a preda 

chiar fără a fi plătiţi.

Consistoriul a hotărât să se mijlocească la Ministeriu 

în această chestiune.

După aceia, se aduce la cunoştinţa membrilor Con

sistoriului că au sosit la biurou câteva cereri, cu care 

trebuie să se ocupe Consistoriul în dezbaterile sale, 

anume cererea preoţilor văduvi de a se mijloci la Sf. 

Sinod pentru o dezlegare priincioasă a chestiunii lor, 

şi alta a preoţilor care au fost mobilizaţi în al doilea 

război al nostru, de a li se da şi lor gradaţia militară.

Nefiind puse alte lucrări la ordinea zilei, şedinţa se 

ridică, urmând ca cea viitoare să se ţie Mercuri la 24 

ale lunii.

In şedinţa de Mercuri, s’a adus la cunoştinţa Con

sistoriului că a sosit răspunsul Mimsteriului de război, 

privitor la slujba pe care trebuie s’o aibă în război se

minariştii şi studenţii teologi mobilizaţi, întrucât a fost 

vorba în Consistoriu în alte sesiuni trecute, că numiţii 

tineri sunt puşi la slujbe nepotrivite cu pregătirea lor 

şi ei înşişi au cerut să se lămurească ce vor avea de 

făcut la vreme de mobilizare şi să nu mai aibă de 

suferit, ca în războiul trecut, din pricina nepreciziunii 

stării lor. Răspunsul Ministeriului de Război a fost că 

s’a dat Marelui Stat-Major însărcinarea de a statornici 

care e chemarea acestor tineri, potrivit cu pregătirea lor.

Se aduce la cunoştinţa Consistoriului că Pr. N. Dia- 

conescu din Tg-Neamţului a cerut să se mijlocească

pentrucă şi preoţilor mobilizaţi in a doua parte a răz

boiului nostru să li se acorde grAdaţia de merit. De 

asemenea se aduce la cunoştinţă cererea Preotului Af. 

Mano Ic din Mironeasa, Vaslui, care, din învăţător, fiind
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mutat în Iaşi ca institutor, cere să i se dea şi parohie 

de oraş, fâră a avea licenţa în teologie.

In aceiaşi şedinţă, P. S. Vartolomei, a cerut ca să 

se zidească locuinţe parohiale din banii pe care Statul 

ti încasează dela averile bisericilor. De asemenea, Mi- 

nisteriul agriculturii, cu prilejul exproprierii, să hotă

rască anume locuri pentru case parohiale şi biserici. 

De asemenea, să se dezlege chestiunea parohiilor mici 

fără preoţi care stau de ani de zile aşa şi la care nu 

vine n menea sâ se facă preot.

Acesta a fost materialul şedinţei dela 22 Oct. Luni,

In şedinţa următoare, Mercuri la 24, s’a discutat 

despre răspunsul Ministeriului de război privitor la si- 

tuaţiunea teologilor şi seminariştilor în caz de război. 

S’a luat cu plăcere cunoştinţă de răspunsul Minis

teriului că acea chestiune s’a dat în studiul Marelui 

Stat-Major, pentrucă să hotărască locul numiţilor tineri 

la caz de mobilizare, potrivit cu pregătirea lor.

Păr. Năzărit ridică o nouă chestiune: Ce se face cu 

seminariştii care isprăvesc seminariul şi n'au vârsta 

cerută pentru a intra în slujba preoţiei ? Siliţi să aştepte 

dtgeaba până să-i ajungă vârsta, ei iau alte drumuri, 

şi apoi, prinşi de alte slujbe, nu se mai gândesc să 

intre în preoţie. De aceia cere să se facă un scăzământ 

în ce priveşte vârsta cerută canoniceşte pentru preoţie şi 

s i fie hirotoniţi preoţi şi mai tineri.

Tot Păr. Nazarie a cerut aprobarea primirii fetelor 

să studieze teologia. A spus că vorbeşte din însăr

cinarea profesorilor facultăţii de teologie şi cere dez

legare dela cei în drept a o da,

Păr. lord&nespi dela Ploieşti a cerut scutire de im

pozite pentru casele proprietăţi ale preoţilor, în care

dea tuturor mijlocul de trai omeneşte, dându-le lefud 

îndestulătoare*).

Pâr. Popescu-Moşoaia spune: „Noi, Consistoriul supe

rior să ne solidarizăm în tabără puternică şi să cerem 

Ministeriului ce vrea să facă cu noi şi să vedem cine

e mai tare. Cu mănuşi şi cu milogeală nu dă nimeni 

nimic*.

I. P. S. Miiropotit Primat spune că maeştrii de dex

terităţi au ameninţat cu greva. Preoţii jîu  pot face aşa.

P. S. Episcop Ghenadie al Buzăului spune că preoţii 

fac grevă pasivă, întrucât nu se mişcă la lucru şi Bi

serica sufere. Nevoiţi a-şi agonisi greul vieţii, ei îşi caută 

de lucru cu alte îndeletniciri şi nu se mai gândesc la 

chemarea preoţească. Declară că bagă de seamă din

experienţă cum preoţii nu sunt săritori la lucrul cel 

duhovnicesc.

D. V. Ispir, secretarul-general al Cultelor se întreabă 

dacă n ’ar fi mai bine ca preotul să aibă ca leafă numai 

o întregire la celelalte venituri ale sale? Să se soco

tească ce număr de credincioşi are, ce venituri poate 

da pdrohia şi pe temeiul acesta sâ se dea apoi ca leafă 

ce lipseşte până la tipul socotit de trebuinţă pentru 

viaţa unui om. Zige că aşa e prevăzut în noul proiect 

de orgmizare bisericească pentru plata clerului. In ac

tualul buget preoţii sunt puşi într’o mulţime de cate-

La

baza

Viitorul buget e sporit cu 45.000.000. <
«

Se aproba părerea părintelui D. Georgescu de a se 

înainta Onoratului Mmisteriu de Culte cererea de îm

bunătăţire a plaţilor preoţilor, însoţită de recomandrea 

Consistoriului superior.

Arhimandritul Dionisie al Sinaiei citeşte referatul în

locuiesc ei înşişi, în locul caselor parohiale. A spus că chestiunea cererii Părintelui Diaconescu, de care a fost

scutirea aceasta era în vechiul sistem de dâri, dar nu 

mai este în cel nou.

Păr. Econ. D. Georgescu cere pentru preoţi lefuri 

cu care să poată trăi, ca ale profesorilor. Spune că 

Statul trebuie să aibă grijă şi de preot ca să poată 

trăi cum se cuvine.

P. S. Episcop Vartolomei cere o anume comisiune 

din delegaţi ai Consistoriului, care să susţie această 

chestiune la toate autorităţile.

I. P. S. Mitropolit Primat spune că, pentru a se 

putea regula chestiunea lefurilor preoţilor, trebuie sâ 

se ştie mai întâi care sunt veniturile feluritelor biserici, 

că altfel nu se poate discuta despre ce ţi se cuvine şi 

a lua vreo hotărâre cu autoritate. Preotul are nevoie de 

atâtea mijloace băneşti ca să poată trăi. Dar pentru a 

putea şti eu ce să-ţi dau, trebuia să ştiu ce venituri 

ai de aiurea*

P. S. Vartolomei spune căy nu trebuiesc constatate 

veniturile preotului şi nici nu trebuie să facem soco- 

tt li asupra lor. Să se constituie un tip de leafă, după 

studii, fără a cerceta veniturile.

Păr. £}•. Georgescu spune că Ministerul Instrucţiunii 

d l  putinţa profesorilor de a fa* două lefuri. Statul *ă

vorba în şedinţ* I privitoare la gradaţia preoţilor mo

bilizaţi şi,se aprobă s f  se m jloceascâ să fie şatisfâcuţi, 

mai cu seamă că nici nu sunt mulţi: 20— 25.

Păr. Ipolit Tarnavschi citeşte referatul în chestiunea 

unui manuscript pentrul studiul Liturgicei al profesa 

rului Tarangul din Suceava. Se aprobă, dar se va cere 

autorului sâ facă oarecare modificări în text.

In şedinţa dela 25 Oct., ţinută sub prezidenţia Epis

copului Nectarie dela Cetatea-Albă, Joi, Pâr. Moşoaia 

citeşte raportul privitor la cererea preoţilor văduvi de a 

se mijloci din partea Consistoriului superior la Sf. 

Sinod ca să se admită a II căsătorie a preoţilor văduvi.

Se aprobă sâ se facă aceasta mijlocire.
Tot Păr. Moşoaia vorbeşte despre abuzurile care se

fac împotriva preoţilor, supunându-i la prestaţie, paza 

de noapte la ţară şi cere să se mijlocească a se în

ceta cu aceste abuzuri

*) Se face multă discuţie, dar chestiunea rămâne tot in întu
neric. Analogii e căutate cu profesorul şi medicul nu justifică 
dreptul pe lângă salar la inălţimea chemării, şi a veniturilor e* 
pitrhilului.

Nu, pentrucă salariul servit profesorului, pentru catedră, iar 
medicului pentru serviciul la care e numit e considerat cores
pondentul de remuneraţie pentiu o muncă precisă, limitată, io 
afară de care. dacă mai munceşte, e firesc st fie plătit—Pr. N* 
I* K+mâmrst 2? Oct, 19S9,

%

4
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In şedinţa dela 26, Vineri, s’a discutat cererea mem

brilor Consistoriuîui ca sâ se lurgească numărul şe

dinţelor pânâ la 15 zile. Chestiunea e susţinută de Păr. 

Munteanu dela Turnu-Severin. Sf. Sa exprimă părerile 

celor mai mulţi membri. Se hotărăşte ca să se ţie şe

dinţe atât cat vor fi lucrări de discutat.

P. S. Varlolomei cere o comisiune permanentă a 

Consistoriuîui, care să urmărească îndeplinirea hotă

rârilor Consistoriuîui, care altfel rămân baltă.

In urma referatelor Părintelui larnavschi, se aprobă 

manuscriptele Părintelui Arhimandrit Scriban -.Introdu

cerea, in Noul Testament şi Comentariul evangheliilor

voi. I.

In urma referatului Părintelui Arhim. Scriban, se a- 

probă manuscriptul Părintelui Econ. D. Georgescu Is

toria bisericească pentru cl. VI a lkeielor.

In urma referatului aceluiaş, în chestiunea înlocuirii 

preoţilor cu învăţătorii în Basarabia la predarea reli

giunii în şcoalele pr.mare, chestiune ridicată în şe

dinţa I de 1. P. S. Gurie, se hotărăşte a se mijloci cu 

tărie U Ministeriul Instrucţiunii pentru a se reveni asu

pra acestei măsuri.

Păr. Popescu-Moşoaia citeşte referatul său cu pri

vire la veniturile parohiale. Se aprobă trimiterea con- 

cluziunilor ia Ministeriul de Finanţe pentrucă venitu

rile parohiale să fie scutite de impozite.

In chestiunea Preotului M. Manole, de care s*a po

menit în şedinţa I, se aproba părerea Părintelui M ă- 

lăescu din Tg.-Jiu, ca să se trimeată Ch.narhului res

pectiv, pentru a hotărî după legile în fiinţă.

P. S. Vartolomei dezvoltă propunerea in şedinţa de

la 22 Oct. şi se aprobă :
1. Venitul averilor proprii ale bisericilor să fie scos

i

din venitul Statului şi lămas ca venit dir«.ct al bisericii 

şi care să fie hotărât a se întrebuinţa numai pentru 

clădirea de case parohiale.

2. Unde aceste venituri nu sunt de ajuns, să puie 

preoţii cât e de trebuir ţă, iar Ministerul Cultelor trep

tat să le întoarcă sumele cheltirîte.

3. Unde se cere parohie nouă, să se puie condiţiune 

celor ce cer înfiinţarea ei de a zidi casă parohială.

Par. Moşoaia citeşte refcraiul în chestiunea scutirii 

de dări a caselor preoţilor care ie slujesc lor drept case 

parohiale. Se aprobă sâ se ceara scutre.

1. P. S. Mitropolit Primat cere să se hotărască pen

tru epitropiile bisericeşti ca tle să dea casă nu numai

parohilor, ci şi preoţilor ajutâtoii.

Păr. D. Georgescu citeşte referatul în chestiunea Bi

sericii şi se tace lungă discuţiune despre tot şirul lu

crărilor urmate în această chestiune. D. Ministru C. 

Banu spune că se va ţinea seamă de toate arătările fă

cute de organele bisericeşti în această chestiune, când

legea va fi votată.

Cu aceasta s’au încheiat lucrările Consistoriuîui din

sesiunea de toamnă a acestui an, duţă care d. Minis

tru Banu a citit mesagiul de închidere.

E X T E R N A

CONFERENŢĂ CREŞTINĂ MONDIALĂ

Se apropie, şi în ţara noastră nu se pregăteşte nimic.

In Mai 1923, va fi in America marea Adunare mon- 

diată în care se va trata unirea Bisericilor. Am mai 

scris noi de aceasta. Există un comitet permanent care 

lucrează fără încetare în această chestiune şi ne tri

mete tot felul de înştiinţări despre mersul lucrărilor şi 

vedem trecute numele multor ţări care trimet răspunsuri 

şi se află în colaborare, dar pe România nu o vedem tre

cută între ele. Şi România este azi o ţară ortodoxă cu 

puteri mai multe ca Grecia şi Sabia şi asupra ei apasă 

mai mult datuna de a fi acolo unde se află şi orto

docşi tratând; dar nu se află nimeni dela noi.

Avem înaintea noastră acum, trimeasă de curând din 

America, broşura bubjecis Com m idee Papcrs cir- 

culated in  preparation for the W orld Conîe* 

re ace on Faith and O rder (Acte ale Comitetului 

însărcinat cu tratarea subiectelor, răspândite ca ma

terial de pregătire pentru Conferenţă Mondială, privi

toare la ctedinţă şi cârmuirea vieţii). Intr’însa ni sunt 

înşirate ţănle de unde s’au trimes comunicări la cen

trul din America, în vederea marei întruniri din 1925. 

România nu e între ele. Găsim citate confesiunile care 

au răspuns la chemare. Intre ele este şi cea ortodoxă, 

dar iarăşi, nu ortodoxia din România, ci cea din Con- 

stantinopol şi din Grecia. Este clipa însa când trebuie 

să ne arătăm cu mai mult interes şi însufleţire pentru 

lucrările credinţei.

Broşura num.tă este un raport despre starea lucru

rilor şi treapta de pregătire a chestiunilor până în S p- 

temvrie 1923. t l  este iscălit de şase persoane, între 

care şi de profesorul dela facultatea d^ teologie orto

doxă din Atena Hamilcar S. Alivisaios. Iată acum cu

prinsul adresei din fruntea rapoitului, din care vom 

înţelege cum stau multe din lucrurile acestei mişcări:

Comitetul însărcinat a se ocnpa de subiectele de tratat 
îşi exprimă mulţămirea sa către toţi aceia care au răspuns 
la Întâia serie de chestiuni, anume acele care se ocupă de 
credinţa Bisericii unite 1). Răspunsurile pe care Comitetul 
le-a primit au fost pline de interes şi i-au procurat vederi 
caracteristice din multe părţi ale lumii şi dela foarte deose
bite Biserici şi direcţiuni de gândire. Comitetul a fost mult 
încurajat prin aceste răspunsuri, ca să meargă înainte în 
lucrarea lui. Chiar şi numai la această întâie încercare, 
materialul sosit ne procură ceiace este mai folositor, o măr
turisire limpede despre unitatea reală care zace la temelia 
tuturor deosebirilor de gândire şi exprimare, şi această uni* 
tate cu atât mai mult itse la iveala, ou cât persoane de 
vederi deosebite eu discutat împreună despre ea,

%

*) Nu e vorba de Biserica Unită catolică» ci de Întreaga B 
zică ajunsă una. — KoU A« $.
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Aoest Comitet, revăzând răspunsurile la întâia serie de 
chestiuni, s’a întărit In părerea că metoda cea mai bună 
pentru a pregăti Conferenţa Mondială este prin grupe lo* 
cale, care sâ cerceteze serii de chestiuni.

Comitetul este foarte doritor ca să se zămislească tot 
mai multe grape, cupriazâad membri diu felurite Biserici 
care trăeso la mică depărtare una de alta şi pentru aceasta

cării. cum şi la oaracterul reprezentativ al Confere aţei
Mondiale.

au chipul de a se întâlni din timp ain timp, fără mare
greutate. Comitetul acoentuiază înaintea acestor grape în* 
semnătatea procedării de a ţinea mai multe îotraniri pentru 
fiecare serie de chestiuni şi de a orâodui întrunirile aşa ca 
membrii să poată avea chipul de a studia şi cugeta între 
şedinţe. Răspunsurile grupei din Oxford (vezi pag. 16—28) 
sunt publicate aici ca un exemplu despre rezultatul care 
se poate căpăta prin această metodă. Cu toate acesteâ  
pentru căpâtarea unui bun rezultat, nu e de trebuinţă ca 
în toate cazurile să se dea răspunsuri deosebite de către 
membrii feluritelor Biserici eare sunt reprezentate în grup.

Comitetul, de asemenea, îşi trimete raportul său preli
minar, care a fost întocmit pe temeiul celei întâi serii de 
ehestiuni şi a răspunsurilor pe care le-a primit la ele. Im» 
preună cu aceste răspunsuri, el a avut în vedere şi alte 
tratări ale aceluiaş subiect, care au apărut în anii din 
urmă. Nădăjduim că acest raport va fi de interes pentru toţi 
cei care iau parte la cercetarea acestor chestiuni şi pentru 
toţi prietenii acestei mişcări. In deosebi nădăjduim că ară. 
ţările cu care acest raport se încheie vor putea călăuzi gru
pele care se ocupă cu altă serie de chestiuni şi le vor putea 
îndruma să înţeleagă care este scopul şi forma îăspunsurilor 
•elor mai potrivite pentru acest Comitet.

Comitetul însărcinat cu aceste chestiuni cere dela toţi 
oeice se interesează de această mişcare în lumea întreagă 
de a se uni în rugăciune serioasă pentru pregătirile care 
•e fao acum spre bunul mers al Conferenţei Mondiale pentru 
credinţă şi cârmuirea vieţii, pentruca numărul acelor care 
se ocupă eu grijă de seriile de chestiuni scoase la iveală 
aă crească tot mai mult şi pentru ca niciun centru în 
stare a alcătui un grup să bu fie fără grupul său. Dacă 
voim ca Comitetul să aibă izbândă în pregătirea expune* 
rilor care să poată ajuta cu adevărat deliberările Confe
renţei Mondiale, e de trebuinţă ca el să aibă în mână pă
rerile grupelor tipice de bărbaţi şi femei din toată lumea. 
De asemenea, dacă voim ca Conferenţa Mondială să poată 
izbândi de a înfăţişă creştinătatea întreagă şi a ajunge 
la rostiri de păreri care să însemne un răspuns de price
pută alipire din partea lumii întregi, e de trebuinţă să 
întâlnim o mare revărsare de interes în lumea întreagă 
pentru chestiunile care sunt înfăţişate din timp în timp. 
De aceia nădăjduim că, afară de grupele din centrele prin
cipale din toate ţările care iau asupra lor să întreprindă 
lucrarea de a pregăti răspunsurile avute în vedere pentru 
fiecare serie de chestiuni, se va găsi şi un mare număr de 
grupe mai mici din centre mai mici care, deşi nu atât 
de reprezt ntative, vor fi în stare să-şi dea contribuţiun«a 
lor la această mişcare, trimeţându-şi comunicările la gru
pele din centrele mai mari Întocmirile acestea să se 
fică pe localităţi în fiecare ţară şi dacă ele ajung să fiin
ţase astfel, vor ajuta nemăsurat atât la cunoaşterea miş-

EDWIN JAMES BOMBVf,
Episcop de Bombay (Biserica An

glicană pin india)

W. B. SELBIE,
Directorul lui Mansfie d Cotlegc din 
Oxfocd (Biserica congregaţionalistă)

HAMILCAR S AUV1SATOS,
Profesor de dreptul canonic în -Itena 

(Biserica OuodoxA tfăsăriteană).

A. MARTIN.
Directorul lui New Colleg din Edin* 
burgb (Biseric 1 unită Liberă din

Scoţia)

A. LANO,
Profesor de teologie şi predicator *t 
cat* di alei In Halie (Liga reformată)»

H. N. BA E,
Secretar de on» re, canonic h  ca» 
tcdcala dm Canişi (Biserica Angli4

cană).

Aceasta e numai introducerea spre lucrările lor, care 

alcătuiesc corpul broşurii. De aceia, pentrucă cititorii 

nu-şi pot face o cugetare limpede despre felul lucră

rilor, numai cu cât se spune aici ca privire generală, 

vom traduce şi o parte din începutul broşurii, pentruca 

fiecare şă-şi dea seama mai deplin de ce este vorba,

Hotărîriie Comitetului însărcinat cu tratarea 
subiectelor, privitoare la lucrările şi metoda

Conferenţei Mondiale

1. S’a hotărît ca următoarele cinci subiecte să fie materiile 
principale ale Confrrenţei: 1. Credinţa; 2- B iserica;
8. Preoţia; 4. Tainele; 5. Idealul moral creşriiu

2. S’a hotărît ca şirul în care aceste chestiuni au să fie 
discutate să fie stabilit mai târziu.

B. Metoda. S’a hotărît să se puie în circulaţie o seria 
de chestiuni despre fiecare din aceste subiecte; a;ioi Corni* 
tetul, pe temeiul răspunsurilor pnmite (sau a oricărui alt 
material de însemnătate), să încerce a întocmi o formulare, 
care, de va fi cu putinţă, să fie primită în Conferenţa Mon
dială. Comitetul să pregătească, de asemenea, dacă se va 
găsi cu cale, documente prin care să se lumineze subiectele 
de care va fi să se discute în Couferenţă şi să fie trimese 
membrilor Conferenţei de mai înainte.

4. Metoda discuţiei în Conferenţa mondială. 
Arătarea precisă a temei trebuie să fie baza de dis- 

cuţiune a fiecărui subiect. Subiectul trebuie mai întâi 

discutat în general. Când discuţiunea generală e în

chisă, trebuie să se alcătuiască o moţiune ca tema să 

fie cercetită paragraf cu paragraf. Dacă însă moţiunea 

nu e primită, atunci ori trebuie materia întocmită altfel, 

oii subiectul trebuie înlăturat. Dacă moţiunea e primită, 

atunci materia trebuie discutată paragraf cu paragraf şi 

trebuie făcute îndreptări.

Arătarea părerilor în fiinţă a feluritelor Biserici nu 

trebuie cerută ca o parte a programei Conferenţei, d*r 

fără îndoială că delegaţii vor vorbi din punctul de ve

dere al Bisericii pe care o reprezintă.

5. Nicio hotărâre primită de Conferenţa Mondială nu 

va putea avea autoritate decât numai pe temeiul va

loni lăuntrice a ei. Rămâne pentru flecare Biserică >ă 

hotărască dacă se aprobă sau primeşte oficial o as ti el 

de hotărâre»
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crezurilor pomenite în forma de faţă a proiectelor.
*

De aici la vale, urmează în broşură paragraful intitu

lat: Proiect întemeiat pe răspunsurile la întâia serie 

de chestiuni ale Confer enţei Mondiale, având a f i supus 

atât grupelor parţiale pentru informaţiune şi cercetare, 

cât şi Comitetului Continuator, ca un document cu 

putinţă de întrebuinţat la Conferenţă. Dar pe acesta îl 

vom da în nr, viitor.

Kaportul prelim inar al Com itetului însărcinat urmează că la Conferenţă Mondială se va socoti de

c u tratarea subiectelor, prim it în  întrunirea Iui trebuinţă să se ia poziţiune către toate întrebuinţările

dela 10—15 Septembre 1924, privitor la  în tâ ia  

nerie de chestiuni care au în  vedere credinţa

B isericii u n ite 1)

In răspunsurile pe care le-am primit şi în alt ma

terial asemănător, privind aceiaş subiect, următoarele

puncte ies la iveală cu limpezime:

1. Este părerea tuturor că trebuie să se recunoască 

în Biserica unită o unitate de credinţă şi apoi câ cele 

două subiecte în care această unitate de credinţă e de cfca 

mai mare trebuinţă sunt întruparea Fiului lui Dumnezeu

şi Sfânta Treime.
2. Toţi sunt de părere că această unitate de cre

dinţă trebuie să se exprime fie în forma unui crez, fie 

în a unei declaraţiuni a credinţei, pentrucă Bisericile şi 

persoanele care s’au unit să se poată închina împreună 

în încredere unul către altul.

3. Părerea reprezentanţilor Bisericilor care totdeauna 

au întrebuinţat crezuri fireşte că accentuiază acele cre

zuri care au fost întrebuinţate cel mai mult şi în mai

Suferinţele B isericii ruseşti. Englezul /?/-

chard Eaton% căzut pe mâna închisorilor ruseşti, a pu

tut fi martor la toate prigonrle pe care cârmuirea 

nelegiuită a Rusiei de azi le dezlănţuieşte împotriva 

Bisericii Ortodoxe. Scăpat din închisoare, el îşi pub

lică acum cele văzute şi, din condeiul său, aflăm încă 

odată cele ştiute de aiurea, despre toate sălbătădile 

săvârşite împotriva Bisericii Ortodoxe.

R chard Eaton ne aduce confirmarea unui fapt pe 

care noi îl ştiam dela preotul din B serica anglicană

firmlte locuri, anume Crezul Apostolilor şi cel Niceno- J. A. Douglas, fost prin Bucureşti în a doua juiăâ-

Constantinopolitan, numit în deobşte după aceia şi 

Crezul Niceian. Trebuie avut în vedere că amândouă 

aceste crezuri cuprind mult material peste cele două 

subiecte pomenite în paragraful 1.

4. Unii dintre corespondenţii noştri au cerut un crez 

nou, dar niciunul din câte au fost plănuite nu se arată 

că s’ar putea bucura de primire obştească pentru vre

unul din bine cunoscutele scopuri spre slujirea cărora 

sunt întocmite crezurile.

5. Mai este şi o minoritate care socoţeşte că niciun

crez nu e de dorit sau de trebuinţă.
t

La aceste premise, Comitetul nostru îşi adaogă ob

servările următoare:

6. Fără îndoială, este cu putinţă ca să se întoc

mească un crez de unire, în care să se arate credinţa 

comună în care se vor uni Bisericile acum împărţite.

7. Noi înfăţişăm o schţâ care ţinteşte la două obiecte: 

1. să limpezească unele părţi ale subiectelor în cer-
r

cetare, cu privire la greutăţile care răsar din răspun

surile date şi 2. să arate calea de înţelegere pe care o 

cuprind răspunsurile şi alte materii însemnate pe care 

le avem înaintea noastiă. Această schiţă e trimeasă» 

de asemenea, la Comitetul de continuare a lucrărilor 

(Continuation Committee), ca să fie întrebuinţat la pre

gătirea documentelor pentru Conferenţă. Noi alăturăm, 

de asemenea, şi un extras dintr’un proiect (vezi p. 14) 

întocmit la 1916 de un subcomitet al Comsiunilor 

engleze a mişcării pentru Credinţa şi Viaţă, proiect în 

care se vede o largă şi însemnată potrivire în materie 

doctrinală şi este turnat într’o forma deosebită.

8. De oarece s’a iscat multă confuziune din faptul 

că nu s’a făcut deosebire între feluritele scopuri pentru 

care crezurile sunt întrebuinţate, s’a pus multă grijă 

ca să se facă deosebirile acestea în proiect. De aici nu

inţeWgc BiMiict a}un*S a «e nai, nu cm uniţi cu Borna,

tate a lunii Septemvrie a. c., anume câ numai inter- 

venirea puternică a Angliei a scos pe Patriarhul Ti- 

hon din inch soare. Tot aşa ne spune acum şi Eaton.

Dela un episcop care se afla in aceiaşi închisoare, 

Eaton spune care a fost cea întâi procedare a bol

şevicilor împotriva credinţei ortodoxe. Ei, văzând că 

n’au ce face Bisericii naţionale a Rusiei, şi-au îndrep

tat ochii spre alte forme de creştinism, crezând sâ le 

poată potrivi după trebuinţele lor şi sâ se slujească 

de ele împotriva Bisericii Ortodoxe. De aceia s’au 

gândit la catolicism, la baptism, la metodism şi au 

încercat câte ceva cu fiecare. N'au izbândit însă cu 

nimic, şi atunci s’au gândit sâ întrebuinţeze puterea. 

De aici toate prigonirile care s’au deslântuit fără cru

ţare asupra Biserici Ortodoxe. Cruzimile din vremurile 

vechi, săvârşite asupra creştinilor de către împăraţii 

romani, au ajuns să înflorească din nou sub cârmui

rea bolşevică.
Invajământul religios nu se poate preda decât şco

larilor mai mari de 18 ani. Funcţionarii Statului n’au 

voie să se ducă la biserică. Eaton pomeneşte de un 

slujbaş de treaptă înaltă, care stătea cu el în închi

soare, fiindcă se ducea la biserică. Preoţii n’au voie 

să dea Sf. împărtăşanie nici preoţilor care-şi dau su

fletul în închisori. La Moscova, un sfert din biserici 

sunt închise. Părinţii unui copil, despre care s’ar afla 

că ia lecţiuni de religiune, sunt osândiţi la 5 ani de 

surghiun. S’a plăsmuit o uniune a tineretului comu- 

n st, care e aţâţitâ să-şi bată joc de credinţa creşti

nească. întocmeşte schimonosituri a practicelor reli

gioase, cu prilejul marilor sărbători, şi le poartă pe 

stradă ca să-şi bată joc de cred njâ. Aşa au făcut la 

un Crăciun, iar când au încercat la Paştele următor, 

poporul s’a mişcat de mân e şi n’au mai îndrăznit.

Eaton spune că 400 de preo{i au fost surghiuniţi’ 
la Arhanghel şi c i acolo au murit de foame şi fr.g.
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Eaton povesteşte că şi în închisoarea unde era, a 

văzut mulţi preoţi bătrân', bolnavi, în mare suferinţă, 

dormind pe jos şi răbdând de foame. N’aveau voie 

să facă rugăciuni şi erau duşi la spital numai când 

trăgeau să moară, dar şi atunci în ghionturi şi bat

jocuri.

Cu toate acestea tăria sufletească a t>reoţ<1or era 

uimitoare. Cu toată opreliştea, ei nu încetau a se în- 

china, deşi ştiau că au să fie aspru pedepsiţi.

O încercare pusă la cale de bolşevici împotriva 

Bisericii ruseşti a fost de a stârni o ruptură în sâ

nul ei. De aceia au căutat unelte ticăloase, ca să 

facă altă Biserică Ortodoxă, deosebită de a Patriar

hului Tihon. Aş? a fost Biserica vie, B'serica apos

tolică, Biserica înviată şi altele. Unii preoţi s’au în

şelat şi au crezut că în acestea e vorba tot de Bise

rica ortodoxă. Dar apoi s’a făcut lumină şi nici ace

ste încercări n’au prins. Creştinii şi-au dat seama de 

înşelăciune şi au rămas statornici tot pe lângă B’se- 

rica reprezentată de Pa’riarhul Tihon. Noi ştim că 

şi episcopul care a sfinţit biserica rusească din Bu

cureşti, Vladimir, a trecut la Biserica vie a Mitropo

litului Antonin care lucra împotriva Patriarhului Tihon.
S ’a făcut mult rău prin aceasta. In unele sate şl 

oraşe s’a întâmplat să fie şi b:serică ortodoxă şi bise
rică vie. Nimic însă n’a isbândit, şi Biserica Ortodoxă 
a rămas tare şi luptând cu păgânii.

Tot a ei va fi biruinţa, dar nici noi nu trebuie să 
stăm reci faţă de ea. Căci va veni o vreme când va 
fi slobodă şi atunci ne va spune: Nici voi nu ne-aţ! 
ajutat. Nu ne-aţi fost fraţi buni..-

Să fug!m de această perspectivă.
Ce sâ facem?
înseşi protestele în faţa Europei ajutâ.

Poftele papale asupra Răsăritului trezite din nou
In Church Times din Londra (16 Noemvrie c.) citim:

Roma pare a se ocupa de Bisericile Răsăritului mai 

mult cu o atenţiune nervoasă- Politeţa cu care un 

cardinal a fost primit într’o călătorie prin Balcani 

după război a fost greşit socotită drept mai mult de

cât atâta, şi urmările ei n’au fost acele pe care oa

menii cu sânge fierbinte’ le-au putut nădăjdui.

Papa a luat acum prilejul împlinirii a 300 de ani 

dela mucenicia Sfântului Iosafat, pentru a îndrepta 

o nouă poftire ortodocşilor răsăriteni de a se supune 

stăpânirii lui, cu subînţelesul că în stăpânirea lui tre

buie să intre întreaga turmă creştinească.

Sanctitatea sa îi învaţă că mai cu seamă trei puncte 

sunt care strâng împreună Bisericile răsăriteană şl 

apuseană, şi anume: euharistia; închinarea către Sf. 

Fecioara şi alergarea la mijlocirea sfinţilor. Aceste 

puncte deosebesc pe creştinii răsăriteni şi apuseni 

de «eretici».

Poate câ Biserica Răsăritului n’are nevoie să i se 

spuie aceasta. Ea îşi are propriii ei teologi, care nu 

de mult au cercetat şi chestiunea validităţii hiroto

niilor anglicane, şi ei poate că şi ştiu cele ce sunt 

aşternute în enciclica papală.

ton

Dar fireşte că a trebuit să se ia prilejul înfăţişat 

de împlinirea a 300 de ani dela moartea unuia din 

sfinţii zămisliţi de Bisericile uniate, cel dintâi care 

să fie canon zat formal în R)ma. El a fost dintre 

uniaţi ruteni, bărbat cu o viaţă frumoasă «aspră cu 

sine însuşi, blând cu alţii» a cârui scurtă slujire ca 

arhiepiscop în Poloţk a fost încaeiată prin ucidere.

Suferinţele Bisericii din Constantinopol

De câteva luni de zile se ţ’n lanţ veştile foarte în

tristătoare care ne sosesc despre goana pornită îm

potriva B:sericii din Constantinopol. Din pricina ne

înţelegerilor dintre Aliaţi, Turcii au ajuns la norocul 

la care nu se mai gândeau : de a căpăta Constanti- 

nopolul îndărăt. Odată cu stăpânirea din nou aci, 

inima lor plină de ură împotriva creştinilor a început 

acum a se revărsa mai sălbatec, umflaţi de trufia ci 

iar sunt stăpâni unde nu mai credeau.

încă de anul trecut, cu prilejul Conferenţei dela 

Lausanne, ei şi-au arătat gândul vrăjmaş, cerând ca 

Patriahia ecumenică sâ plece d n Constantinopol. Şi 

Primatul nostru a făcut un nobil protest, de care am 

pomen t la vreme. E adevărat că, faţă de împotrivirea 

Puterilor, Turcii n’au putut izbândi. Dar oricine se 

putea gândi: Oare ce trai va mai duce nefericitul

care va mai fi Patriarh al Constantinopolului cu ase

menea stăpâni politici ?.., D. N. Iorga scrie despre 

starea aceasta, într’un art. cu titlul Turcii la Cons

tantinopol (Neamul Românesc 3 Noemb. 1923):

«Toate brutalitâţle şi toate ş’cinele vor fi între

buinţate pentru aceasta (pentrucă Constantinopolu!saa]ung2 

numai Siambul furccsc) până la crearea unor condiţii de

viaţă în care Turcii singuri se pot găsi bine, dela

izgonirea Patriarhiei greceşti până la vărsarea în mare

a ultimului pahar de vin. Odată ce Turcii n’au nevoie 

de Patriarh şi voie de vin, de ce s’ar mai păstra 

unul şi altul 1

«E începutul. Şi altele vor veni, fiţi siguri...»

Şi acele «altele» au venit. Dar au venit mult mai 

grabnic şi chiar înainte de articolul d-lui Iorga. Căci 

toată luna Octombre noi am fost nelin ştiţi cu ştirile 

foarte dureroase care veneau dela Constantinopol 

arătându-se isprâv.le unui preot grec asiatic netrebnic 

Papa Eftimie din Angora, care slujea de unealtă Tur

cilor şi a venit să batjocorească şi să ameninţe Pa

triarhia. Patriarhul Meletie, acel care a prezidat Con

ferenţa interortodoxă de astăvară, plecase mai de 

mult, nici o lună de zile după Conferenţă. Altfel, ar 

fi fost amar de el. Odată ce aliaţii se retrăgeau dela 

Constantinopol, se ştia ce soartă îl aşteaptă şi de 

aceia a plecat Ia Muntele Atos, sub ocrotirea Engle- 

j lor, la începutul lui Iulie a. c., când Conferenţa dela 

Constantinopol se închisese la 8 Iunie a. c. A plecat 

în concediu pe trei luni, dar concediul a trebuit să 

ajungă definitiv, căci la Constantinopol nu se mai pu

tea întoarce.

Ce era în stare să-i facă Turcii, s’a putut vedea
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anul acesta, în ziua de 1 Iunie, prin scene la care 
scriitorul acestor rânduri a fost martor. Eram în plină 
şedinţă a Conferenţei interortodoxe, când am auzit 
urletele celor care veneau să asalteze Palatul Patriar
hie’, aţâţaţi şi ajutaţi de Turci. După ameaza ace el 
x'le a fost un iad. Patriarhul Meletie a fost maltratat 
şi n’a scăpat decât numai când s’au ivit jandarmii

*

franceji. Mitropolitul Iacov de Durazzo a fost lovit 
şi i s’au furat din buzunat şi 33 lire turceşti.

Acesta era începutul şi era semn că, odată ce se 
retrag Al aţ'i, Patriarhia n’o mai poate duce în linişte.

*

Şi în adevăr, Patriarhul Meletie a putut pleca cât 
mai e vreme, adică până ce Aliaţii încă se găseau 
acolo, iar apoi curând au început prigonirile asupra 
celor rămaşi.

Noi eram adunaţi în Bucureşti la 25 Octombre, 
pentru înjghebarea secţiunii româneşti a Ligii pentru 
înfrăţirea popoarelor prin Biserici. Atunci tocmai erau 
proaspete ştirile cu netrebniciile săvârşite la Cons
tantinopol asupra Bisericii Ortodoxe. La banchetul 
care a urmat la Capşa, I. P. S. Mitropolitul Primat 
a ridicat cuvânt pentru apărarea Patriarhiei Ecume
nice şi toţi cei cari erau de faţă, deşi nu toţi orto
docşi, s’au unit în gândul sâ mişte străinătatea pen
tru apărarea Patriarh:ei. Dr. Ramsay din Biserica pres- 

b:teriană engleză a spus că, deşi nu face parte din 
Biserica oficială a Angliei, totuşi se vor alipi cu toţii 
pe lângă capul Bisericii engleze Arh episcopul de Can
terbury şi Primatul Bisericii anglicane, ca să protes
teze împotriva celor ce se întâmplă la Constantino
pol. Totuşi şi după aceia au plouat şfrile cu alte 
fapte sln ce săvârşite împotriva Patriarhiei, iar din 
ziarele enghzeşti ştim că Turcii au confiscat şi Tipo
grafia Patriarhală în care ea işi tipărea revista bse- 
ricească ’ExxX'rjaiaattx̂ ) ’AX̂ &eta şi au suspendat şi 
tipărirea acestei reviste.

Pe la 20 Sept. a. c., venise în Bucureşti preotul 
englez J. A. Douglas, om foarte învăţat şi mare prie
ten al B sericii Ortodoxe. E acel care cel mai mult 
lucrează pentru unirea Anglicanilor cu Ortodocşii şi 
care scoate în Londra revistă pretenoasă Ortodoxiei 
The Christian East (Răsăritul Creştin). El venea cu 
o m siune către Patriarhul Meletie, a fost şi la Cons
tantinopol şi s’a opr-t şi în România- In nui multe 
întrevederi pe care le-am avut, a spus că părerea lor 
In Londra este ca Patriarhia să se mute la Salonic, 
fiindcă la Constantinopol nu se mai poate cu Turcii. 
Eh! zicea, n’o să fie pe totdeauna. Lumea nu stă pe 
loc, au sâ mai fie schimbări şi iar va veni la Cons
tantinopol.

După ce a plecat din Bucureşti, neîncetat am avut 
şt;ri dela el, despre întrevederea avută cu Patriarhul 
Meletie la Sf. Munte, căruia şi eu îi trimesesem o 
scrisoare prin acest preot englez. Preotul englez d n 
dn Bucureşti neîncetat însă aducea ştiri despre ce 
se întâmplă în- Constant nopol.

Dar cercur Ie Patriarhiei nu s’au învoit cu strămu
tarea ei la Salonic. In aceste împrejurări, de oarece

Patriarhul Meletfe nu se mai putea întoarce Ia Con
stantinopol, a trebuit să demisoneze. Pentru noi, 
ortodocşii, este de interes să vedem acum cum a-
cest însemnat bărbat al Bisericii noastre era socotit 
în Anglia şi ce părere îna’tâ avea despre înalt Prea 
Sfinţia Sa Biserica anglicană. O parte se vede d n
însuşi discursul Primatului Angl ei, tipărit de noi

t

chiar în acest număr, ceva mai nainte, iar alte apre
cieri, cum şi judecarea celor din urmă evenimente 
privitoare la Patriarhie, se văd în articolul de mai 
la vale, pe care socotim de trebuinţă să-l traducem 
pentru cititorii noştri, din revista săp'âmânalâ bise
ricească engleză The Church Times (2 Noembre 1923):

Patriarhatul Ecumenic.

Simpatiile Bisericii engleze vor fi cu Prea Fericirea 
Sa Meletie IV, care este atât de bine cunoscut şl a- 
tât de bine onorat în Anjlia. Prea Fericirea Sa a ser
vit Biserica Ortodoxă cu cea mai mare credinţă şi a 
făcut faţă cu linişte planurilor care urmăreau să-l 
ucidă. El îndeplineşte acum un pas mai departe pe 
calea jertfei pentru binele Bisericii. După ce s’a con
sultat cu Mitropolitul Hrisostom al Atenei, care s’a 
dus la Salonic ca să trateze cu el, Patriarhul Ecu
menic a hotărât să-şi puie demîsiunea în mânile 
Sfântului Sinod din Constantinopol. A făcut aceasta, 
pentrucă guvernul din Angora să nu mai aibă pricină 
de a îmboldi pe turcofilul Papa Eftimie să siluiascâ 
Patriarhia ş; ca să poată fi rânduit drept candidat 
la Patriarhie numele unui Mitropolit grec, care să nu 
fi fost compromis prin opoz:ţiune împotriva Turcilor, 

iar pe de altă parte să poată fi primit şi de toţi or
todocşi. In cazul când candidatul ar fi fost primit 
de Turci, alegerea lui dela micul Sinod din Con- 
stantinopol ar fi fost regulată prin confirmarea lui 
de către un Sinod de episcopi din jurisdicţiunea din 
afară de Turcia, acest Sinod mai mare fiind ţ.nut la 
Salonic.

Avem cele mai bune temeiuri de a crede că, de va
fi trebuind, puternici paşi diplomatici vor fi făcuţi 
din partea guvernului Iugoslavei şi României, pentru 
a face pe Turci să primească această dezlegare a 
chestiunii patriarhale. Mai mult, aceasta e o soluţiune 
pe care ne putem aştepta s’o vedem sprijinită de că
tre opoz ţiunea tot mai mare împotriva lui Mustafa- 
Kemal în parlamentul din Angora şi printre Turcii 
din Constantinopol. Dacă această propunere ar fi 
resp nsă, se vor lua măsuri pentru a înlătura pri
mejdia, dar în niciun caz nu se va îngădui ca Patri
arhia să ajungă un aşezământ turcesc.

Meletie IV va fi pomenit după aceasta ca un băr
bat eminent printre prelaţii c^pab li şi curajoşi cari 
au apărat Biserica de pe primejdiosul tron al Patri
arhatului Ecumenic. El e acum în vârstă de numai 
54 de ani Născut într’un sat de lângă Bosfor şi fiul 
unui păstor, a fost mai întâi în şcoala Patriarhală
din Fanar, apoi la Colegiul Teologic din Halki şi In
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Rusia. In 1897, a Intrat în Frăţia Sfântului Mormânt 

la Ierusal m, ajungând Îndată după aceia secretar al 

Sinodulului din Ierusalim şi luând o parte însemnată 

la frumoăsa Istorie a Patriarhatului între 1905 şi 

1909. Curând după aceia a fost sfinţit ep:scop pen

tru scaunul Kitlon din Cipru. In 1917, a fost ales 

Mitropolit al Atenei, urmând nepriceputului Teoclit, 

care a fost depus. Dar căderea lui Venizelos de la 

putere a tras după sine şi retragerea lui în America* 

In 1922 a fost ales pentru Tronul Ecumenic al Con- 

stantinopolului, cea mai înaltă demnitate în întreaga 

Biserică Ortodoxă. Scurta durată a acestei mari slu

jiri, pe care el acum o depune, a fost vrednică de 

însemnat în mai multe privinţe. Slujitorii Bisericii 

engleze îşi v jr  aminti totdeauna că, sub prezidenţa 

sa, Bserica Ortodoxă a făcut cel întâi pas pentru 

recunoaşterea hirotoniilor anglicane—o mire înaintare 

pe cărarea către unire.

Aflăm că gândul Prea Fericirii Sale este să conti- 

nuie a trăi la Milopotamos, una din cele mai mx* 

mânăst:ri de Ia Muntele Atos. Cn toate aceasta nu e 

de aşteptat ca un prelat atât de liberal, de viguros 

şi de popular să rămâie multă vreme în retragere. 

Sunt precedente că şi alţi Patriarhi s’au suit iar pe 

tron, după ce odată şi-au dat demisiunea. Ioachim III, 

cel ifiai mare dintre toţii Patriarhii d n vremea nouă, 

şi-a dat demisiunea de două ori, şi după un răstimp 

de 11 ani, a fost ales pentru a treia oară în 1932, 

ca să păstorească alţi 11 ani, până la moartea sa. 

Nădăjduim ca marile daruri ale lui Meletie IV îşi 

vor găsi ch'pul de a se desfăşura în lucru, în vreo 

porţiune înaltă în Biserica pe care el a slujit-o cu 

atâta înţelepciune şi curaj.

Un geolog creştin

Acesta e d. Pierre Termier, membru al Academiei 

de Ştiinţe din Paris, prof sor de geologie generală la 

Şcoala de Mine, inspector general al minelor, directo

rul haiţii geologice a Franciei. Acesta e un bărbat cu 

convingeri creştineşti, care a publicat de curând o 

carte cu titlul „Intru slava pământului" (A la gloire 
de la terre), în care el dâ frâu slobod cugetărilor sale 

prin care te simţi plutind spre Dumnezeu.

Scriind despre puterea geologiei de a te mişca spre 

marginile existenţii pământului, după cum astronomia 

te plimbă prin vâvzduhuri neumblate, el scrie:

Dar geologia merge mai departe. Ea ne arată cl în lame 
din af&ră, oare ne înconjură, nimio nu este veşnici... Ea 
ne plăsmuieşte un suflet în stare a înţelege că toate treo 
în Univers şi că el însuşi e supus timpului.

Deci e vădit că din toate ştiinţele care an ca obiect 
cunoaşterea Universului, geologia e cea care ne duce oel 
mai departe şi care călăuzeşte cel mai mult înainte spre 
plaiurile" metafizicei.

Deosebit de scrierea aceasta, într’un art. publicat la 

10 Dec. 1921 în Revue des Jeunes, el scria sub titlul 

„Mărturisirea ştiinţeloru (Temoignages des Sciences):

In ce mă priveşte pe mine, îmi este cn neputinţă să 
privesc istoria P&mântului oeva mai de sus, istorie pe care 
o desfăşură înaintea mea geologia, fără a găsi cugetarea 
de Dumnezeu cu totol firească şi aproape necesară, un 
Dxnnezen care nu este numai Creator, ci şi o Providenţă 
eare c&rmuieşte lumea.

Arhim •  SCRIB AN*

CĂRŢI, REVISTE, ZIARE

Am discutat în nr. trecut art. d-lui Ştefan Ioan des

pre Reforma Seminariilor. Spuneam că seminariştii 

fugari nu cred nici ei în pretextele pe care le aduc ca 

să fugă de preoţie. Deci continuăm: Mint şi ei ca să

găsească un pretext să fugă de preoţie şi să poată trece 

la alte cariere. E adevărat că putem găsi slăbiri în 

credinţă, dar, aceasta e altceva decât ateismul. In Dum

nezeu cred ei toţi, dar poate nu cred în unele puncte 

de amănunt ale învăţăturii.

In această ordine de idei, d. St. Ioan strigă cu ui

mire:
Ca un copil de la ţară... să intre în Seminar cu credinţă 

în Dumnezeu, iar acolo, în şeoală, cu toate studiile făcute, 
en o eduoaţiune în special diriguită în vederea carierei bi
sericeşti, ou spiritualul şi celălalt personal evlavios al se- 
minarului şi ou director, să ajungă complect ateu după opt 
ani, complect lipsit de credinţă, iată un lucru ce nu ae 
explică şi oare nu poate duce decât la imediata desfiinţare a 
unor asemenea şooale, dacă ele, în loc să întăreasoă dreapta
arediuţă, o distrag în sufletul elevilor.

Am spus-o mai sus şi trebuie s'o spunem şi aici: 

cazul acesta, care umple pe d. St. Ioan de atâta indig

nase, nu se petrece. Se poate petrece însă alt fapt, care 

în practică e tot atât de întristător: Şcolarii nu ies des

tul de încălziţi pentru credinţa creştinească. Ei n’au 

perdut credinţa în Dumnezeu şi nu ştim de unde d. 

St. Ioan scoate această grea învinuire. Dar nu găsim 

în unele cazuri, poate şi în multe, interesul pentru lu* 

crurile credinţei, pentru fiecare punct al ei. Mult mai 

rar însă găsim îndoieli în privinţa unor laturi ale cre

dinţei.

Aceasta este în adevăr întristător, dar duce la altă 

încheiere decât la cea a desfiinţării, pe care o scoate d. 

St. Ioan: la îndreptarea seminariilor. Căci de unde 

vine aceasta ? Din felul lucrului care se făcea în se- 

minarii.

De ce se face asemenea lucru şi nu mai bun?.., 

Din cauze care împedecă buna pătrundere a credinţei

în suflete,

D. St. Ioan pomeneşte de directorul, spiritualii şi



BISERICA ORTODOXA ROMANA
^ ■ a m i n e i

1074

pedagogii evlavioşi ai seminariilor. Da, aceştia sunt ele

mente cu care se poate lucra pentru stârnirea credinţei 

în suflete şt ei au chemarea cea mai de seamă în pri

vinţa aceasta. Dar dacă ei înşişi nu sunt căutaţi după 

valoarea lor personală, după căldura credinţei lor, după 

focul lor pentru preoţie, ca să fie puşi la lucrul din 

seminarii», atunci de unde să scoţi credinţă? Şi în a- 

cest caz, sunt seminarele de vină că n’o pot scoate ? 

Ferească Dumnezeu! vina este acelor care pun în se- 

minarii elemente incapabile de a stârni în suîjetele ti

nere viforul credinţei. In această privinţă, vorbiţi cu 

foştii şcolari, care sunt slobozi a grăi, şt vă vor spune 

ei multe.

Apoi dacă discutăm în felul acesta, d. St. Ioan îşi 

poate aplica unde trebuie influenta sa, pentrucă astfel 

de rele să nu se mai petreacă. Numirile directorilor de 

seminar se fac în mare măsură prin influenţele poli

tice. Fără îndoială că aceste influenţe nu întreabă de 

credinţă, cum întreabă d. St. Ioan la ziar Dar dacă 

se (ace aşa, nici nu mai poţi cere seminariilor roadele 

pe care le cere d. St. Ioan. De unde nu pui, mu poţi 

culege. Politică ai pus, tărâţe ai să culegi. Că doar 

credinţa nu poate izvorî din ticluiţii politice. Credinţa e 

lucru de sutlet. Pătrunderea ei în sufletele tinere se 

face pe calea străbaterii nevăzute de la vatra vie a ta 

la vatra care şi ea se poate aprinde, a şcolarilor. Cre

dinţa e foc şi viaţă. Focul se aprinde numai dela foc 

şi viaţă nu se naşte decât numai din germene viu, 

după principiul lui Pasteur. Dacă la punerea unui di

rector de seminar şi a celorlalte o^gine de ajutor ale

lui oamenii nu sunt căutaţi după aceste podoabe su-
i*

fleteşti, cum poţi cere să ai altfel de roade în seminar! 

Cu cea mai mare bunăvoinţa a tuturor celorlalţi oste

nitori din şcoală, cum sunt profesorii, nu se poate.

Apoi uite, domnule Ştefan Ioan, a;ci e de adus în

dreptarea, că dacă, după vorba lui Hristos, nimenea 

nu poate culege struguri din spini şi zmochine din 

ciulini, nici aici nu poţi să scoţi credinţă din suflete 

pustii pe care le-ai pus să scoată suflete vii.

Directorul trebuie să fie un om de înalt prestigiu

Intelectual, un om cu interes pentru lucrurile credifiţei, 

dovedit printr’o activitate socială, un om în care aprecierea 

obştească a Bisericii şi a poporului recunoaşte o capa

citate. Un asemenea om se impune şcolarilor în chip 

spontan, ei cred în tinsu l şi au mulţumirea că cre

dinţa pe care şi ei au s’o slujească, e atât de bine re

prezentată. Daţi-mi mie câteva mari personalităţi într’un 

aşezământ, oameni de mare dibtincţiune, şi veţi vedea 

cum tineretul se îngrămădeşte acolo. Şcolarul are plă

cerea de a spune: Eu sunt ucenicul cutăruia. El se 

mândreşte cu omul superior pe care l-a avut drept 

cârmuitor sufletesc. Credinţa înfăţişată prin astfel de 

oameni distinşi, varsă asupra şcolarilor bucuria de a 

sluji într’un aşezământ în care ei se află într’o atât de 

înaltă tovărăş e. Fără acest postulat, nu poţi cere să 

ai în şcoale mare însufleţire pentru credinţă.

Credinţa are căile ei tainice prin care creşte. Sunt

în faţă două tabere; a credinţei şi a necredinţei. Ane*

credinţei năvăleşte de afară, din societate. A credinţei 

trebuie să fie înfăţişată înăuntru. O bună lucrare asu

pra sufletelor trebuie să urmărească de a ţinea sus ta

băra credinţei. Dar aceasta cine o poate face? Numai 

omul care el însuşi are interes pentru lucrurile credinţei. 

Acest interes trebuie să-l vadă şcolarii ca o trăsătură 

vie şi neîncetată a sufletului superiorului lui şi nu nu* 

mai ca o îndeplinire formală a unei programe care 

trebuie urmată.

In genere în seminariile noastre nu se face şcoala 

credinţei* Se face şcoala teoriei despre credinţi în obiec

tele de studiu teologic. Dar încolo introducerea şcola

rului în viaţa pietăţii, unde în deosebi e chemarea di

rectorilor şi a spiritualilor, aceasta nu se face.

Dintre câte s’au scris la noi în vremea din urmă 

despre reforma seminariilor, acest punrţ al pietăţii a 

fost scos la iveală numai de d. i. Gh. Savin, inspec

torul nostru general de la Culte. El cere exerciţii de 

pietate în seminar pentru şcolari.

Apoi aceasta nu se poate face fără focul personal 

al celui care trăieşte viaţa de credinţă, care are în as

cunsul sufletului său aprinderea vieţii mistice.

Dar organele pentru a face aceasta, domnule Ştefan 

Ioan, nu le poţi avea decât numai dacă le cauţi după 

călăuzirea cugetării religioase Când însă le cauţi călăuzit 

de interesul po’itic, cum vrei să poţi avea aceste unelte?

Dacă lucrunle stau aşa, în mâna cui stă îndreptarea? 

In a celora care fac şi stricăciunea. Să nu mai influen

ţeze, în locurile unde trtbuie să se zămislească cre

dinţa pătrunderea acelora care le pot fl plăcuţi lor ca 

prieteni politici, dar care nu pot da credinţă. In oraşul 

în care se înfiinţează un seminar, să te interesezi care 

e preotul cel mai cu prestigiu, mai învăţat, mai pios, 

mai dovedit ca suflet al lui Dumnezeu. Pe acela apoi 

să-l pui director. Noi avem in ţara noastră asfel de 

preoţi, care ar trebui rugaţi să stea în fruntea semina

riilor.

In al doilea rând, vine altă chestiune: acea a pro
fesorilor de teologie din seminarii. Este chestiunea: 
înfăţişează aceştia frumuseţea şi tăria teologiei cu toată 
atragerea ei? Nu cumva profesorii mireni au mai mult 
prestigiu în faţa şcolarilor prin ob.ectele lor de cultură
generală ?

O vom vedea şi pe asta.

Reforma Calendarului, articol în Universul dela 

8 Noemvie 1923 de Prof. Traian Lalescn.

Prof-sorul nostru de la facultatea de ştiinţe din Bu

cureşti, d. Lalescu, scrie, în acest art. despre reforma 

calendarului, care a fost aprobată a se întroduce şi în 

Biserica Ortodoxă. Mai întâi, pomeneşte despre ce s’a 

făcut la Constantinopol în chestiunea aceasta şi excla

mă vesel:

«Iată-ne deci aproape de realizarea unui vis de de

mult al nostru, oameni de ştiinţă din România, cari 

am luptat cu toată stăruinţa la suprimarea unei ano

malii, şi ştiinţfice şi religioase a bisericei ortodoxe.»

Nouă ne pare bine că am dat oamenilor de ştiinţă

prilejul de ase bucura. Trebuie să le spunem însă că
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anomalia era simţiţi mai mult în legăturile adminis

trative şi comerciale dintre oameni, că în ramura bise

ricească noi nu ne simţeam. Anomalia cu adevărat era, 

că nu mai era potrivire cu datele rânduite de Sinodul 

din Niceia. Una era data reală a lunei pline pe cer şi alta 

era cea pe care ţi-o da tabloul lunii pline din pascalia 

noastră. Cu toate acestea nu simţeam din aceasta vreo 

stinghereală în slujbele noastre, Deci, drn partea asta, 

puteam merge foaite bine aşa încă sute şi mii de ani. 

Ce am făcut, am făcut pentru a uşura viaţa Statului şi 

a-i da chipul să aibă un calendar unitar pentru toată 

populaţiunea regatului, că are în sânul lui neamuri, 

cu alt calendar, şi de aici se îngreuia negoţul şi uni

tatea de administraţie.

Pentru astfel de pricini am primit noi să facem în

dreptarea calendarului nostru, că altfel, biserictşte, nu 

simţeam această nevoie, deşi ştiam că avem un calen. 

dar rămas în urmă.

Poate că anomalia ştiinţifică să fi fost ceva mai su

părătoare în taberele oamenilor de ştiinţă, ca să se bu

cure ei cum se bucură d. Lales u La noi însă nu era 

aşa, şi de aceia, până a nu se face România Mare, cu 

trebuinţele Statului nou, nu simţeam această trebuinţă.

Oricum, ne bucurăm acum că am dat altora pri

lejul să se bucure. Bucuria lor e bucuria noastră. Bi

serica n’a stat împotrivă de a se face vieţii civile uşu

rarea care i se putea face.

Trecând dela aceasta înainte, d. Lalescu arată în
#

scurt cum au fost urzite calendarele iulian şi gregorian 

şi legătura în care se află, vorbeşte şi despre calen

dare şi mai bune decât cel gregorian, dar spune că 

niciunul nu este atât de bun, încât să se impuie îna

intea tuturor celorlalte care pot fi urzite la fel. Durata 

anului solar nu se poate prinde prea precis într’o 

formulă matematecă, şi de aLi deosebirea care totdea

una va fi între un calendar şi altul.

De aici încolo, d. Lalescu, pomenind de dorinţa con

ferenţei panortodoxe din Constantinopol de a întocmi 

un calendar mai bun decât cel gregorian, spune că a- 

ceasta ar fi o acţiune pripită, pentrucă lucrul cel mai 

bun ar fi să se întocmească un calendar care să fie 

primit în toată lumna creştină.

Spunând însă aceasta, d. Lalescu cere domnia sa o 

imposibilitate. Oare la Constantinopol, unde noi discu

tam numai chestiunile Bisericii Ortodoxe, puteam face 

un calendar pentru toată creştinătatea? Nu,puteam lua 

numai măsuri în vederea unui calendar de primit mai 

târziu de toţi. Şi în scopul acesta am şi luat măsuri* 

Dar urgent trebuia sâ facem ceiace era de făcut în Bi- 

serica ortodoxă, fără nicio întârziere. Ştiam însă că 

tot Apusul lucrează acum pentru un nou calendar, şi 

atunci şi noi trebuie să ne gândim a ne prezenta cu 

proiectele noastre. Atunci se va face ce doreşte şi d. 

Lalescu. Făcând însă ce trebuia făcut până atunci, nu 

urmează că fapta noastră a fost o lucrare pripită.

In sfârşit, d. Lalescu cere ca Sî. Sinod să primeas

că înlăturarea celor 13 zile, ceiace s’a făcut şi la Con-

stantinopol şi ceiace Sf. Sinod românesc a şi primit.

D-nia sa îşi mai arată dorinţa ca Sf. Sinod să ceară 

ţinerea unui mare congres al întregii creştinătăţi, în care 

să se primească un calendar uniform pentru toţi.

Acesta, iă ă îndoială, e o ideie foarte bună şi dacă 

nu va fi un congres creştinesc, dar va ti o adunare în 

care să ia parte şi răsăriteni şi apuseni.

Intr’un art. care încă n’a apărut, d. Lalescu ne fă

găduieşte să ne vorbească şi de chestiunea Paştelui. Aş

teptam.

Invăjătorii şi preoţii în  viata satelor, art. de 

Petre 1. Ghiaţă, în Universul de la 20 Oct. 1923.

D. Ghinţâ e suplinitorul d-lui Gârboviceanu la ca

tedra de filozofie şi pedagogie de la Seminarul Cen

tral din Bucureşti. Noi îl ştim încă de pe când era şco

lar în liceu că-i plăcea să se ocupe de cultivarea reli

gioasă a sufletului* A dat mult ajutor lucrării Societăţii 

Ortodoxe şi ne aducem bine aminte că am pomenit în 

deosebi de râvna sa într'o şedinţă a comitetului Socie^ 

taţii Ortodoxe î ainte de război şi i se găseşte numele 

pomenit cu mulţămiri într’un raport anual al Societăţii 

înainte de război.

lată-1 şi acum, după război şi după ce şi-a terminat 

studiile în universitate şi a ajuns profesor, că a rămaa 

cu râvna de a urmări chestiun le religioase.

In art. pomenit mai sus, d. Ghiaţă ridică o proble

mă de care n’am auzit pomenindu-se până acum şi în 

care credem că are toată dreptatea şi că trebuie privită 

cu toată grija, Chestiunea este că, în urma reformei a- 

grare, starea satelor şi a ţării noastre, uşurată de o parte, 

s’a îngreuiat de alta şi s’a îngreuiat mult. Pământul

fărămiţit acum în mai multe mâni, nu mai este culti

vat cu grijă, cum se făcea î»i cultura mare a proprie

tarilor, înainte de război. Lucrul prevăzut de mult, s’a 

întâmplat: Cultura ţăranilor e mai slabă şi producţiu- 

nea agricolă a scăzut cu mult. România nu este în stare 

a exporta azi nici jumătate din ce era în stare a exporta 

ca grâu şi păpuşoi (porumb) înainte de război. De aici 

scumpirea vieţii, căci nu mai intră bani în ţară. Banul 

străin e mai scump acum, nu mai axe cu ce fi pre

cumpănit dm partea ţării noastre.

Cine să dreagă această stare ?

Dacă înainte de război se mai discuta de este bine 

sau rău ca preotul şi învăţătorul sâ mai facă şi altce

va decât numii muncă curat bisericească şi şcolară şi 

unii erau de o părere, alţii de alta, acum, după această 

greutate, zice d. Ghiaţă, e de cea mai mare trebuinţă 

ca preoţii şi învăţătorii să se apuce cât mai curând de 

lucru pentru a lpmina pe oameni ce au de făcut ca să 

uşureze ţara. E un echilibru stricat şi care trebuie a- 

şezat din nou în stare bună.

De asemenea şi în laturea politică d, Ghiaţă vede un 

astfel de dezech libru, prin nepregătirea spre această 

activitate şi prin dorurile trezite ale mulţ mii.

In toate aceste di>proporţiuni, d. Ghiaţă vede che

marea preoţ lor şi învăţătorilor de a aduce lucrurile în 
cumpănă bună.

„Abia acum, zice d-nia sa, — în perioada de reor

ganizare şi unificare spirituala — misiunea de pregă-
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tire cetăţenească a păturii săteşti începe hotărâtoare şi 

trebuie afirmată cu vigoare de învăţători şi preoţi.44

„Realitatea socială, care primează principiile puritane,
â

sileşte elementele învăţători şi preoţi, să-şi desfâşure 

misiunea educativă şi în mediul extra-şcolar şi extra- 

biserictsc.*

Potrivit cu această muncă mai mare, la care d Ghiaţă 
chiamă pe învăţători şi preoţi, d-nia sa cere şi mai bu
na lor înzestrare materiala.

Noi nu stăm la îndoială a-i da draptate şi a-i zice 

că preotul trebuie să tie oriunde este vorba de aju

tat ceva şi în orice chestiune este şi o lăture a sufle

tului. Un singur lucru nu înţelegem: Cum realitatea 

socială primează principiile puritane? Prin aceste prin

cipii d. Ghiaţă vrea să înţeleagă învăţăturile creştineşti.

Adică preoţii ar trebui să mai lase la o parte ocu

parea numai cu acestea, când e vorba de o mare ne

voie în care ţara trebuie ajutată ?

Noi lucrul nu-1 vedem aşa, ci spunem: Această a~

legere între una şi alta nu există în viaţa practică, ci 

alergarea unde e nevoia ţării e tocmai aplicarea prin- 

cipiului. Având eu de propoveduit cutare învăţături şi 

viaţa fiind turburată tocmai din neurmarea lor, am să 

mă pun pe lucru pentru a aduce starea de lucruri în 

bună rânduială. Şi dacă chestiunea la care sunt chemat 

nu este de soi curat bisericesc, dar tot lucrare de 

păstor fac în orice cârmuire spre bine, aşa că principiile 

mele nu vor suferi. Se înţelege, această alegere acolo 

unde se simte nevoie, nu va însemna părăsirea celuilalt 

câmp de activitate, adică slujba şi întărirea în învăţă

tură creştinească, ci voi face şi aceasta şi voi foce şi pe 

cealaHă, numai ca o prelungire a celor dintâi. Dacă va 

mai rămânea ceva nefâcut, nu va fi din altă pricină, ci 

numai din aceia că nu ajunge vremea pentru toate.

Rusism ul preotimei basarabene, articol de Oni- 
sîfor Ghibu în Adevărul, 7 Oct. 1923.

Dm multele şi frumoasele bucăţi scrise de Păr. Oni- 

sifor Ghibu în Adevărul, aceasta e una din cele mai fi
frumoase. Ca ceice a stat în Basarabia mai multă 3

acolo o frumoasă muncă românească, pentru răspân

direa învăţăturii româneşti, Păr. Ghibu îşi dă seama de 

starea de tapt şi vorbeşte ca un om întemeiat. De alt

fel noi ştim pe Păr. Ghibu şi din alte împrejurări, ca

„Este o legendă neîntemeiată că în bisericile de la 

ţară ar fi încetat cu totul slujba românească. Cercetaţi 

bisericile săteşti şi le veţi găsi pline cu cărţi româneşti 

de la mănăstirea Neamţului, de la Iaşi, de la Bucureşti 

de la Sibiu, dela Buda şi chiar de la Blaj, pentrucă s& 

nu mai vorbesc şi de la Chişinău. Mai mult: Am găsit 

chiar sate ruseşti, în cari. toată vremea, Evanghelia s’a 

spus româneşte, ca d. e. în Palanca, jud. Orheiului, unde 

dela 1844 şi până astăzi s’a întrebuinţat Evanghelia 

tipărită de Vas le Moga la Sibiu".

Despre puterea cu care sunt organizaţi aceşti preoţi, 

Păr. Gh bu spune; „Preoţimea este un bloc atât de 

puternic, încât preoţimea românească din celelalte pro

vincii nici nu se poate compara cu ea. O solidaritate 

impunătoare îi uneşte pe slujitorii altarului, de sus 

până jos, ceeace şi din punct de naţional însemnează 

foarte mult*.

E bine că Păr. Ghibu face să se răspândească pă

reri drepte despre stări pe care lumea le vede greşit

Contribuţii rom âneşti la  problem a memoriei 

organice, art. în Universul de la 25 Oct. 1923.

Profesorul nostru de psihologie de la Universitatea 

din Bucureşti d. Rădulescu-Motru, a dat la lumină de 

curând un curs de psihologie. Sub titlul de mai sus, 

cineva care nu iscăleşte, îi face o recensiune în Uni
versul. Laudă pe d. Motru şi zice că aşa spune şi d-nia 

sa, că sufletul nu e ceva deosebit de fiinţa omenească, 

ci-1 topeşte în totalul vieţii omului. Cu alte cuvinte: 

nu e suflet.

Dar încercarea de a spune că e un paralelism desă

vârşit între trup şi suflet e o minciună. Ca cineva să 

sufere cu trupul (mucenicii) şi sâ stea neclintit cu su

fletul, e o dovadă că omul lucrează cu două realităţi.

Noroc că recensiunea scrisă cu graiuri grele de ur

mărit în ziarul Universul face că marele public n’a 

putut înţelege un astfel de articol.

Nemul românesc, 3 şi 4 Noembrie 1923.

D. N. Iorga se găseşte de mult în război cu pro-
vreme, în timpul războiului nostru, şi a desfăşurat jg|§f * ^   ̂ ,

„ ---- _______________ .......................... lllp ag anda  catolica de la noi. D-nia sa lupta lupta cea
— V *  *

| bună, pe care a susţinut-o frumos anul acesta în ca

mei â şi asigurând în acel corp biruinţa B sericii orto- 

d>xe în noua Costituţiune a României. Tot aşa face

, r f * HHi şi organul său, Neamul Românesc, în care, fie prin
deosebit înzestrat cu pom re de a face studii la faţa & r

~ . T . . .  .. pana d lui Iorga, fie prin a altui redactor, acea pro-
loculut şt a te informa fara greş. In aceasta privinţa, y

* * r i iz 4 i i? L î i  J  pagandă e urmărită şi dată pe faţă.ar putea fi asemanat cu Jules Hutet al Francej'lor. v r *

Faţă de părerea care se aude-ici şi colo, că preoţu 

ba^arabeni au sentimente ruseşti, Păr. Ghibu vine şi 

ne spune verde: nu e adevărat! Zice că ei nu sunt 

mai puţin naţionali decât preoţii din celelalte laturi ale 

românismului. «Dimpotrivă, judecând (preoţimea) după 

rolul pe care l-a avut sub stăpânirea rusească, ea a 

săvârşit un rol naţional mai important decât preoţimea 

din vechiul regat. Dacă ea n’a lucrat pentru revinde- 

cările naţionale, nu este mai puţin adevărat câ ea a 

păstrat neatinse vechile comori naţionale la ţară : limba

şi credinţa străveche.

O astfel de dezvăluire citim în nr. de la 3 Noemvrie 

^ 3* c., sub titlul „Catolicismul se răsboieşte*. O reprodu

cem aici pentru cittorii noştri şi fiindcă e bine s’o a-
vem ca document.

Foaia catolicismului de la noi „A.lbinau nu pierde niciun 
prilej 8& arate color cari ar putea o crede ci singura scă* 
pare a noastrâ stă îu mâna „apostolioescului S<*aua“.

^ ^ In legatară cu recentul congres al preoţi mii ortodoxe, 
1 Albina- se dedă la o ciudată speculaţie teologico socială•  i t '  - 5 ^ 3 * *  •*.-

|||* căutând a demonstra că „în mare parte scăderile ş* su- 
ferinţele poporului român provin din aceia că senti
mentul religios e în decadenţă in Romunia, şi asia
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din cauză că nbiserica noastră naţională nu se simte 
legată şi sprijinită de apostolicul Scaun al lui Sin 
Pietru*.,,

In desv>ltarea argumentelor sale ni se mai spune că
„numai Sfântul Scaun poate apăra cu succes toate 
bisericile creştine, de orice neam şi de orice rit, atât 
de tirania Statului, cât şi de scăderile prin desorga- 

nisări interne ori din propagande sectarem.

Iar mai departe face această apreciere pătimaşă şi in* 
teresată ;

„Cler convins pe misiunea-i divină nu se poate găsi 
decât în bisericile unite de apostolescul Scaun al Romei*.,.

In aceluşi număr foaia catolică, vorbind despre un articol 
din „Gândirea* al cunoscutului scriitor Nichifor Crainic, 
face următoarea apreciere pătimaşă la adresa d sale: „pro
lix scriitor de reviste*.

Acestea toate ni dovedesc eă agenţii apostolicescnlni 
Scaun ţin să se războiască numai decât cu noi, depăşind 
eele mai adeseaori măsura şi devenind astfel ridiculi.

In nr. dela 4 Noemvrie, însuşi d. Iorga scrie sub 

titlul numele „Rătăcirea continuă".

De la crearea României întregite Biserica unită se de
părtează tot mai mult de tradiţiile ei, întâiu româneşti şi 
apoi romane, întâi naţionale — zic toţi marii corifei cu cari 
se poate mândri — şi apoi apusene, pentru a căuta să se 
confunde tot mai mult cu catolicismul deplin.

Intru aceasta ea consideră ca duşmani pe Românii de 
altă confesiune, de a căror credinţă îşi bate joc, iar pe ca* 
tolicii de orice limbă, de orice naţie şi oricare ar fi atitu-
iinea lor faţă de naţia românească şi de Statul român} îi 
priveşte ca fraţi.

Pentru cine ar avea intenţia s& proteste contra acestei 
earaoterizări, care se sprijină pe atâtea şi atâtea fapte, iată 
unul mai nou şi hotărâtor.

O conferinţă catolică se anunţă, a tuturor catolicilor. Bi- 
serica unită primeşte ideia. Şi adunarea se ţine, nu măcar 
la Blaj, din deferenţa faţă de catolicismul românesc, ci la 
Bucureşti, lângă arhiepiscopul catolio. Şi acesta ţine să se 
ştie lucrul. Când părintele Mitropolit al uniţilor trimete 
telegrama omagială Papei, i se sdaoge semnătura, girul 
Viâdicăi nemţesc, care ar lua astfel locul teologului iesuit 
de tristă memorie pe lângă episcopii români necărturari. 
Ce are-a face că Vlădica nemţesc a fost eel mai dârz a* 
gent al germanismului cotropitor şi că demult trebuia tri
mes la graniţa pe unde se poate duce la consângenii săi 
pe cari i a servit fiindcă dacă părintele Suciu a ajuns «ca» 
toi ic» internaţional, Baymund Netzbammer e German cato
lici sau t !

Să se mire cineva deci că naţionalismul românesc se ri
dică împotriva clericalismului catolic fără naţiune?

Şi, în lupta ou asemenea tendinţi, el aşteaptă ca în ju
rul noii direcţii a clerului superior nu numai mirenii uniţi, 
dar şi preoţimea satelor să fie alături de dâosul.

Da obicei, certele între confesiuni par gâlceviri îrtre 

preoţi, cărora lumea nu le dă multă luare aminte şi nu 

le împărtăşeşte. Cu toate acestea aici cazul nu e aşa. 

D, Iorga nu e preot. D-nia sa este călăuzit de interesul

neamului. Iată, deci, că, şi fâră a fî preot, tot se tur

bură de ce vede la propaganda catolică din (ara noas

tră. Aceasta înseamnă că acea propagandă e în adevăr 

tuburătoare şi uncioasă şi nu noi preoţii o înegrim 

peste fiinţa adevărului.

Dîn Transilvania se aud glasuri că ortodocşii şi u- 

niţii ne ocărâm unii pe alţii spre paguba neamului ro

mânesc. Cu toate acestea adevărul se vede limpede. 

Catolicismul îşi ţine aci foaie de tnrburare care zâdă- 

râşte spiritele şi e de mirare că Albina ocărăşte îna

inte şi bârfeşte, iar noi nu zicem nimic. Mai mult zice 

d. Iorga decât noi. Prin urmare dovada este făcută că 

turburătorii şi ocărâtorii nu sunt de partea noastră şi 

pe noi nu ne poate atinge vina. Din an în Paşte ră- 

pundem şi noi la câte un atac al lor.

In nr. viitor vor apărea recensiuni despre următoa

rele scrieri:

Pr. Prof. Gh. I. Ghiaf C reştin ism ul şi Proble

mele sociale, Craiova 1923.

Adventismul de Pr. Câlugăreanu. Tip. Mânăstirea 

Neamţului 1923.

Anuaru l Sem inarului „Episcopul Melhisedec*

din Ismail, de Icon. Gh. Leu. Tip. Mânăstirea Cernica 
1923.

C ălăuza  Creştinulu i tn faţa Adventiştilor de 

Pr. Ioan V. Popescu. Târgu-Jiu 1923.

Protos. Glicherie Lovin, Schitul S ihastru din jud. 
Tecuci. Bârlad 1923.

Pr. Gh. V. Şuşnea9 P icături de Apă vie. Bârlad 1923, 

Ioan Gh. Savin9 Reform a Sem inariilor. Bucu

reşti 1923.

Econ. Stavr. Al. Popescu Cernica, B ib lia  M odernă 

sau cum va fi sfârşitu l lamei. Bucureşti 1923.

Pr. Marin C. Ionescu, îndrum ări privitoare la  

învăţăm ântu l Relig ios în  şcolile secundare. Bu

cureşti 1922; şi Dr. Petru Barbu, Un cuvânt la

Reform area Învăţăm ântu lu i Relig ios. Caransebeş
1922.

iV. Honoroabă, Fata de îm părat fără de noroc. 

Bue*sre>ti 1923.

Gh. Naneş, le Calendrier. Bucarest 1923.

S. Mehedinţi, Explicarea Evangheliilor. Bucureşti
1923.

F. Bettexy C reştin ism ul şi Studiul Naturii, trad*

rom. de Preoţii Ioan Negoiţd şi Neculai Donos. Huşi 
1923.

Afară de acestea, se vor publica largi dări de seamă 

despre Internationale Kirchliche Wochenschnft din 

Berna, VEuropa Orientale d n Roma, The Church I i- 
mes şi The Cristian East, amândouă din Londra.

Arhim. SCRIBAN

Nemulţumirea, când este motivată şi când se 

rosteşte obiectiv, cu intenţia cinstită de a se în 

lătura cauzele ei, devine ea însăşi un element 

de progres.
Protopop Dr. I0AV LUPAŞ.

In cuvântarea ţ niră la Căminul studenţesc
din Cuţj, la ÎS Oct i&tL
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Statul şi arderea morţilor. —  In cursul său de 

astăvară la universitatea populară din Vâleni-de- 

Munte, Păr. Dr. N. Popescu a spus, după cum citim 

in Neamul Românesc (16 Aug. 1923), că Biserica nu 

se împotriveşte Statului Ia înfiinţarea de crematorii.

Şi noi credem tot aşa, dar pentru altă pricină: 

Pentru pricina că Statul singur s’a oprit pe sine de 

a înfiinţa crematorii, întru-ât declarând prin Constitu-

ţiunea sa că el are o rel gie: cea creştină ortodoxă, 

va trebui să-şi ţie rţligia sa, care nu se împică cu 

arderea morţilor. Dacă însă se va întâmpla ca Statul 

să uite de aceastl consecvenţă, B ser ca va trebui să-i $1 

«puie că nu se potriveşte ca, pe de oparte să te nu

meşti creştin, iar pe de alta să arzi morţii.

Prim ejdia avorturilor. — Românii trebuie să se

înmulţească, dacă doresc ca ţara lor să nu dea îndă

răt Căci alte neamuri acum se înmulţesc şi vom ajun-
»

ge ca proporţiunea de azi sâ se schimbe în paguba 

noastră. Din pricina aceasta, trebuiesc înlăturate toate 

păcatele care duc la împuţinarea poporului. Tubercu

loza, beţia, sifilisul sunt la un loc o mare pacoste, 

care pe de o parte slăbesc vlaga poporului, îi înceti- 

nează mersul înainte, pe de altă parte îi împuţinează 

numărul.

La noi a năvălit însă nu de mult o pacoste proapătă, 

împrumutată din Apus unde a făcut şi face marea du

rere a Franciei: Se împedecă naşterea copiilor. Se prac

tică aşa zisul avort, aruncarea înainte de vreme, prin 

mijloace silnice, a plodului care trebuie să se nascâ 

copil.

Toate legile, în toate ţările, au prevederi împotriva 

acestui fapt, dar de practicat se practică.

Noi cit m totdeauna cu interes dările-de-seamă de 

la congresele medicilor la noi şi în fiecare an vodem 

repe{indu-se aceleaşi plângeri împotriva practicei avor

turilor. Apoi, fâră îndoială, medicii trebuie să ştie ei 

ce spun, că sunt în măsură de a şti.
4

Iată ce cetim, în această privinţă, de la congresul 

medicilor din Banat şi Oltenia ţinut în Timişoara la 

29 şi 30 Sept. a. c.

„D. Dr. Lazăr, medicul şef al spitalului din Lugoş, 

pune în discuţie chestiunea avorturilor care au dtve- 

nit o adevărată primejdie socială şi naţ;on&lă. Arată 

marele număr de avorturi ce se practică la noi în ţară 

şi spune că, deşi nu se poate alcătui o statistică ofi

cială, numărul acestor avorturi, practicate clandestin, 

se pot totuşi evalua la 100.000 anual. Oficialitatea tre

buie să intervie cu energice măsuri, pentru a pune ca

păt răului atât cât mai e vreme.

„Arată în linii largi care sunt cauzele eficiente şi 

imediate ale acestei primejdii sociale: lipsa de mijloace

de existenţă, credinţele greşite, inspirate de moda din 

familiile bine situate.*

Nici n’ar crede cineva că pe fiecare an România per- 

de pe calea avorturilor 100 000 de suflete. Dar medi

cul vorbeşte în meseria lui şi trebuie să ştie ce spune.

Oare o fi perzând România în fiecare an atât de 

mulţ prin sifilis şi tuberculoză câţi prin avorturi? . . .

Iatâ unul di marile păcate ale societăţii, pe care preo-
#

ţirr.ea are a-1 combate alăturea de altele, fiincă mora

la creştină pune avortul pe aceiaşi linie cu omorul.

P rim ăria Bucureşfiuîui pentru arderea trupu

rilor. — In Universul de la 4 Noemvrie citim că Pri

ma ria oraşului Bucureşti a dăruit Societăţii Nirvana 

pentru arderea trupurilor un teren pe Calea Şerban 

Vodă ca să clădească acolo un cuptor pentru arderea 

trupur lor, şi i-a mai dăruit şi suma de 435,0f)0 de lei.

Preoţimea adunată în congres în zilele de 30. 31 Oct 

şi 1 Noemvrie c. a protestat în şedinţa sa cea din ur

mă împotriva înfiinţării unui astfel de cuptor. Lucrul 

însă merge înainte neoprit. Asociaţiunea generală a 

preoţilor trebue să se mişte.

In Biserică s’a fâcut oarecare mişcare altădată, pen

tru o chestiune mai puţin însemnată; pentru scoaterea 

în vânzare a cărnii de cal, acum vreo zece ani. Atunci 

măcar era chestiunea în discuţie. Dar acum se dau 

toate ştirile la ziare despre măsurile pentru arderea 

trupurilor, şi totuşi nicio mişcare din partea noastră. 

Cu toate acestea mişsarea se face din partea altora, 

pentru arderea trupurilor. Se discută, se face dâră, se 

rostesc aprobări şi la o vreme, când ne vom trezi, şi- 

vo i^  pornit are să fie greu de oprit. Nu cumva şi 

preoţi să se găsească prinşi în acest curent, şi am pu

tea spune: Nu cumva cuptorul să se clădească şi să 

găsească un preot să se ducă acolo pentru a face sfin

ţirea apei l i  inaugurare!...

Iată în Viitorul pe la 26 Septembrie, a. c. un art 

cu aprobări în acest sens. Scriitorul Petronius a şi gă

sit temeiuri poetice şi simbolice pentru primirea arderii 

trupurilor, ba vrea să dea şi nume cuptorului, să i se 

zică «încenuşător»! „Prima impresiune, zice d-nia saf 

e că arderea cadavrelor are în ea ceva simbolic şi este 

o apoteoză a vieţii.

„Dacă sufletul e nemuritor şi dacă trupul e haina 

lui vremelnică, atunci este mai în drumul cel drept ca 

să purificăm şi această haină prin focul purificator şi 

mistuitor al necurăţeniei şi a tot ceeace este pământesc.

„Monumentul funerar îl vedem apoi înconjurat de 

un parc lrumos, cu statui de artă, cu basinuri elegante, 

cu bănci de odihna. Un paradis al ochilor care să dea 

un avant-gout al Paradisului de dincolo. Şi pe porţile 

de trandafiri, cadavrele ar lua calea locului purificator*

„Din multele minciuni necesare sărmanei noastre vieţi*
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poate nici una nu e mai utilă de cât aceea de-a pre
zenta eşirea din viaţă ca un triumf, iar nu ca un doliu!»

Ei, vă place? Iată ce cântece i se ridică arderii. Şi 
acestea se pot întinde, pâna a ajunge să întroneze a- 
ceastă practică atât de necreştinească . . . .

Nu trebuie să lăsăm neapărat vechiul nostru obicei 
de a întoarce pământului pe cei trecuţi de aici.

Preoţi meşteri.— Rămâi uimit uneori de pricepe
rea multă, în fel de fel de ramuri de lucru, pe care 
o găseşti la unii preoţi- Iţi face o plăcere să te uiţi 
Ia ei. Ceiace e de mirare insă este că astfel de po
doabe ale lor stau ascunse, nu ştim de ele şi numai 
întâmplător afli de îndemânarea la care ei au ajuns. 
Lucrurile ar trebui date în ştirea tuturor, pentru mai 
multe pricini: 1. Ca să ne bucurăm cu toţii. Ce face 
bine un slujitor al Bisericii, este nu numai spre lauda 
lui, ci şi a B serici care are astfel de preoţi. Când 
aflăm astfel de lucruri, ni se umple inima de bucu
rie şi simţim trebuinţa de a grăi. 2. De oarece Bise
rica nu e socotită totdeauna după puterea ei de lu-

«

cru şi după cât e In stare a face, e de trebuinţă să 
cunoaştem hărnicia şi priceperea preoţibr, pentrucă 
să avem la îndemână tot materialul de bine pre care 
ea II face pr n preoţii ei şi sâ ştim ce sâ arătăm 
drept merite ale B.sericii în munci pentru ţară. 3. Oa
menii harnici trebuiesc şi ajutaţi prin cunoaşterea 
meritelor lor şi nu lăsaţi să se mângâ.e numai cu conş
tiinţa in lumea îngerilor. Şi aprobarea publică a mun
cii lor ajută. Deci e de folos sâ-i cunoaştem şi să 
facem mărturisirea publică a meritelor lcftr, fiindcă 
aceasta şi mai mult ajută ca acea muncă sâ spo
rească şi deci ţara să folosească.

Iată atâtea pricini care trebuiesc avute în vedere.0
Şi acum, scriitorul acestor rânduri va însemna aici 

puţine lucruri văzute de» el, pentrucă sâ fie şiute 
de toţi şi preţuite după cuviinţă.

La începutul lui Iulie a. c., cu prilejul unei confe- 
renţe pe care am ţinut-o în Câmpulung despre Vieaţa 
adevărată, ne-am dus să vedem şi Sf. Mânâstire Nă- 
măieşti, cta cu biserica săpată în stâncă. Lâ întoar
cere, ne-am oprit la Păr. I. lonescu-Mâţău din comu
na Nămăeşti Muscel, de care am vorbit şi în nr. 
trecut, cu privire la munca sa de scriitor în materie 
cooperatistă.

L-am găsit ocupându-se cu albinele saie. Păr. Io
nescu este foarte priceput la creşterea albinelor şi 
are prisacâ frumoasă, ii face cinste că se ţine de a-
ceastă îndeletnicire cuviincioasă şi care stă atât de 
bine unui chip de preot. Vrednică şi curată muncă!
.Aceiaşi bucurie am simţit-o când am vizitat un şir 

de preoţi din Jud Iliov. Trimis de Sf. Mitropolie sâ 
sfinţesc b serica din Dridu, la marginea judeţului 
spre Ialomţa, am trecut printr’un şir de sate: Moara 
Săracă, Greci, Fierbinţi, care ne-au m nunat pr n buna 
lor aşezare, cu rânduialâ, cum nu e obiceiul în satele 
noastre, cele altfel atât neorânduite şi dărăpănate. 
Era Sâmbătă spre seară şi toţi oamenii erau pe dru-

1079
T t T f  U T i « T » .  .1 ,  | '  | i  — ţ

i

mul satului curăţindu-I şl arzând gunoaiele. Se vede 
că setnănase cineva asemenea deprindere vrednică în 
sufletele oamenilor.

La întoarcere, a doua zi, m’am şi oprit în casele 
acestor preoţi, din care cei mai mulţi fuseseră şi la 
sfinţire. La toţi am găsit frumoase gospodării şi, de 
asemenea, toţi cultivatori de albine. Fiecare te în
demna cu mierea rodită din curata şi frumoasa sa 
muncă. Şi toată această niuncă nu oprea in loc nici 
muncă cu cartea. Am găsit masă plină cu cărţi şi re
viste, răsturnate, însemnate, ceiace dovedea că erau
de curând întrebuinţate şi gata să fie luate iar la 
citire.

M’am întors acasă cu mare bucurie şi felicitând pe 
Păr. Protoiereu N- Popian, cu care eram împreună, că 
are asemenea preoţi, iar eu am socotit o datorie să 
nu tac binele pe care l-am văzut.

Altă mirare am mai simţ t prin Părintele Ursăcesca 
din Fâlc u, pe care l-am lăudat aici şi în trecut. Dar 
acum îl !aud cu altceva.

Trimiţându-mi pentru publicat articolul său care s’a 
tipărit in nr. trecut, trebuiau puse în el şi nişte

«

semne deosebite care să înfăţişeze urmele vechi creş
tineşti care se găsesc în ţara noastră. Acestea de 
unde 'să le iei ? Trebuia sâ dau sâ le lucreze în zinc. 
De această treabă însă m’a scutit Pâr. Ursăcescu

C

însuş. Până să le lucreze un meşter în zinc, le-a lu
crat Păr. Ursăcescu însuşi în lemn de paltin, cum 
lucrau odată vechii călugări. Şi*au fost lucrate foarte 
bine, aşa ca să se poată aşeza fără greş în şirul slove
lor şi sâ se poată tipări. Deci semnele acelea cu nu- 
mele lui Hristos, pe care le-au văzut cititorii în nr. 
trecut în art. său, să ştie că sunt lucrate de autorul 
însuşi, şi nu de vreun meşter xilograf.

Iată, deci, că avem un pieot priceput in xilografie*
Alt preot, care a luat-o pe drumul Pârntelui Ur

săcescu, ocupându-se cu trecutul nosţru bisericesc 
şi care de câtăva vreme tipăreşte articole de interes 
în mai multe reviste, şi în aceasta, e fostul meu elev 
Pâr. I, Răuţescu, paroh în Dragoslavele, Muscel. L-a 
cuprfrfcî patima muncii istorice, il vezi tot mai setos 
de a se aşterne la această muncă şi noi îi putem 
proroci câ va avea de cules mari mulţămiri şi mari 
laude de pe drumul pe care a apucat, Sâ meargă aşa 
inante şi credem câ va avea odată însăşi cinstirea 
Academiei Române.

*

Alt preot cu frumoase merite e Părintele înzestrat 
cu o nemărginită modestie N. Hodoroabă din Iaşi, 
Dar e neobosit cu fel de fel de publicaţiun/. Noi am 
mai vorbit de Sf. Sa aici, dar va tiebui să vorbim 
din nou, fiindcă de atunci încoace a mai publicat 
multe. E s ngurul preot care şi-a publicat amintirile 
din războiul cel mare. Pe când din războiul din 1913 
s’au găsit mai mulţi preoţi care au sers efe au văzut, 
iar de numele unuia d n ei îmi şi aduc am nte, Pâr. 
Brumuşescu, de care a pomenit şi d. Iorga când Sf. 
Sa a dat cartea la lumină; du războiul acesta, nea-*< 
semănat mai mare, numai Păr. Hodoroabă a «cri*.
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Dar nu acesta e meritul său cel mai mare, ci acela 
că a scris foarte bine, cu talent de bun mânuitor al 
condeiului. E scrisă cu aceiaş pricepere, caşi cartea 
Maiorului Caracaş Din Zbuciumul Captivităţii, care 
a fost premiată de Academia Română. Noi am îndem* 
nat Pâr. Hodoroabă să-şi prezinte şi Sf. Sa cartea la 
Academie, cu încredinţarea că va găsi acolo o bună 
preţu re.

Cu aceasta n’am isprăvit <*e aveam de spus despre 
cartea sa, fiindcă va trebui să vorbim mai pe larg 
despre ea în alt număr în rubrica num tă cărţi, reviste.

Mai sunt multe de spus despre munca preoţilor şi 
în alte laturi ale vieţii. Intr’un art. din Universul, am 
pomenit noi acum vreo doi ani că numai preoţi: în
deplinesc un soi de muncă pe care niciun a;t sluj tor 
în ţară nu-1 mii îndeplineşte. Nici învăţătorii nu-şi
zidesc singuri şcoale, n!ci militarii cazărmi sau măcar 
p:chete de graniţă, nici judecătorii judecătorii, dar 
preoţii z dese b seric. Şi pomenind aceasta, am înşi
rat şi câte-va nuine de preoţi care de curând se în- 
cărcase de merite în această lăture.

Pe măsură ce vom cunoaşte, vom mai scrie în a- 
ceastă materie.

Episcop pentru limba românească.— Noi am 
scris multe aiurea despre datoria către limba româ
nească. Dar pe când din l.mba mirenească s’a luat 
seama la ea şi se pornea vorbă despre aceasta, în 
lumea bisericească nimenea nu mişca pentru a spune 
cuvântul care trebuie.

lată însă că am avut şi această bucurie. Prea Sf. 
Sa Episcopul Vartotomei s’a mişcat pentru a strga 
In auzul preoţilor şi a le amntii că au datoria de a 
griji de limba românească. Şi cu toată dreptatea, fiindcă 
Biserca are cel mai frumos depozit de limbă: e fru
mosul grai bisericesc, in care, de vei putea vorbi şi 
scrie, câştigi mai uşor inima omului decât cu graiu- 
rile franţuzite.

In buna revistă Renaşterea dela Craiova, de care 
va trebui să vorbim în curând mai pe larg, fiindcă 
Ia ea lucrează cu râvnă preoţi harnici, sub cârmuirea 
învăţatului Preot Ghia, am citit circulara Prea Sfin
ţitului Episcop Vartoloiomei al Râmnicului (în nr. pe 
Sep, 1923), către cârmuitorii centrelor de studii în 
paroh.i. Intre multe îndemnuri serioase despre felul 
cum trebuie să urmeze acea muncă, l-am găsit şi 
pe acel privitor la limbă. Şi fiindcă acele îndemnuri 
sunt de interes nu numai. pentru preoţii unii eparhii, 
cl pentru toţi, socotim de trebuinţă să însemnăm aici 
arătările Vlăd căi de la Râmn'c, ca cele ce trebuiesc 
urmate pretutindenea, din iubirea către limba noastră 
românească şi apoi către însăşi ciiemarea noastră 
preoţească, fiindcă mai uşor pătrunzi la inimă in gra
iul neaoş al nostru decât in haina străină şi grea de 
prins cu mintea.

Prea Sf. Sa spune căpeteniilor centrelor parohiale 
că mulţi preoţi greşesc „întrebuinţând cuvinte bom
bastice, neologisme, ori arhaisme, care au ca rezultat

îngreu'area stilului şl absoluta Iui neînţelegere, de 
către popor".

Apoi am'nteşte de cuvintele lui Simeon Ştefan din 
prefaţa Noului Testament dela Alba-Iulîa că cuvin
tele trebuiesc preţuite după măsura banilor: acê  
bani sunt mai buni cari sunt prim ţi or unde. Deci şi 
cuvintele să le întrebuinţăm după puterea lor de 
răspândire. Mai degrabă cele înţelese de toată lumea 
decât cele înţelese de câţ:va.

Mai încolo, Prea Sf. Sa spune lucrul de cel mai de 
seamă pentru noi în această privinţă: să urmăm graiul 
Sfintei Scrpturi.

„De aceea atragem atenţia Prea Cucerniciei Voas
tre asupra acestor greşeli, pentru a sfăiui pe toţi 
Cucernicii Preoţi, din centrul parohial ce conduceţi, ca 
să nu strice frumoasa limbă bisericească populară» 
care a avut rezultate atât de minunate asupra sufle
telor, dându-le ca pildă limba simplă a Sf. Evanghelii, 
care a cucerit lumea, tocmai pentrucă a fost înţe
leasă de toţi“.

In sfâ şit. Prea Sf. Sa vesteşte măsura că va îm- 
părţ răsplăţi acelor conferenţe cere vor fi, nu numai 
b ne întocm te, ci şi frumos exprimate.

Noi, din partea noastră, strgăm către Prea Sf. 
Varto omei toată mulţămirea noastră că a ridicat a- 
cest cuvânt, care cade în chemarea B sericii, ca cea 
care este, pe lângă urzitoarea vieţii celei noi, şi păs
trătoarea tuturor bunelor înzestrări ale trecutului.

Arhim. SCRIBAN

Cuvinte de sprijin. — In ziarul Viitorul (21 No- 
embrie 1923), D-l O. Tafrali, profesor universitar, 
scrie un interesant articol, „Imponderabilii morali*, 
unde, după ce arată marea importanţă pe care filoso
ful Gustavc Lebon în lucrarea sa „Ps hologia războ
iului*, o recunoaşte forţelor sufleteşti, imponderab.li 
moral', cum le numeşte acest filosof, pentru hotărârea 
sfârşitului războiului mondal, conclude la trebuinţa 
pe care ţara noastră o are, în starea actuală, de 
aceste forţe morale, al căror laborator îl vede în 
Şcoală şi Biserică. Iar dacă acestora li se fac toate 
înlesnirile în acest scop, se exprmă astfel: „Scum
pirea vieţii primejduieşte buna iuncţionare a laborato- 
ri/lor imponderabililor morali. Agricultorii, meseriaşii, 
negustorii, unele profesiuni libere ş-au valorificat 
munca în aur. Preoţii altarului credinţei, ai culturii şi 
ai just ţiei au fost uitaţi. Şi totuşi ei sunt acei cari 
susţ n edific ul moral al Statului, al poporului, al 
neamului, fără de care totuşi ar cădea în haos, în 
anarhie. Răsplata materială care să le asigure inde
pendenţa şi viaţa nu-i astăzi suficientă, o ştie lumea 
întreagă*.

Inreg străm, deci, cu multă satisfacţie această justă 
apreciere şi acest cuvânt de sprijin şl pentru no:, când 
atât de multă vreme au lipsit asemenea glasuri în 
opinia publică.

PR, I. 1L1ESCU, Celaru, RomanafL
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Sem inariile  răsadniţă pentru începutul şcoalei 

prim are In Ţara Rom ânească.—In mahalaua Bădă-

lan din Galaţi a fost o frumoasă serbare în ziua de 

25 Noembrie. In faţa Primului Ministru şi a d-!or Mi

niştri Duca >i Dr. Anghelescu, P. S. S. Episcopul Iacov 

al Dunâri: de Jos a făcut slujbă pentru punerea pie

trei de temelie la un local de şcoala primară în acea 

mahala. Cu acel prilej, Prea Sf. Sa a spus cuvinte pe 

care trebuie să le însemnăm aici.

«De câte ori se clădeşte o şcoală, a zis Prea Sf. Sa, 

se adaogă o pttricică la clădirea culturii naţionale 

româneşti. La noi, caşi pretutindenea, începuturile în

drumării poporului spre învăţătură le-au făcut preot i 

şi dascălii bisericilor.

„Cea dintâi şcoală primară în Galaţi a fost deschisă 

în ziua de 5 Septtmbrie 1832, având în fruntea ei pe 

profesorul Toma Giuş^ă, absolvent al Seminarului 

,Veniamina dela Socolaw.

Atât luam noi din cuvântarea cu multe date însem

nate a Prea Sfinţ tului Episcop dela Galaţi, pentru a 

arăta cum seminariştii slujeau la cultura ţării şi pe aliă 

cale decât numai cea bisericească.

^ Ş T I R I

împroprietărirea Episcopiei din Galaţi. — Din 
ziarului Galaţii-Noi din Galaţi (3 Oct. 1923) aflăm că 
Prea Sf. Sa Episcopul Iacov al Dunări;-de-Jjs, îm
preună cu prefectul judeţului Covurlui, d. G. (Jttose 

şi cu d. Marinescu, inspector agricol, s’au dus la 
începutul lunii Octomvrie a. c-, în cătunul Vmbrăreşti 

din jud- Covurluj, pentru a hotărnici un teren de 
100 htetare, pe care urmează să fie împroprietărită 
Episcopia Dunării-de-Jos.

Pomenirea lui Teodor Burada. — La laşi, unde 
a murit acum câteva luni, s’a făcut pomenirea lui 
Teodor Burada, care a colindat prin toate locurile 
unde trăiesc Români: Istria , Bitinia, Herson, din do
rul de a culege ştiri despre ei. La 11 Noemvrie c, 
s’a făcut la Ateneul din Tătăraşi, laşi, pomenirea 
acestui vrednic bărbat, prin cuvântarea d-lui C. N. 

Ifrim , prezidentul acelui Ateneu. La câte s’au spus 
atunci, adăogăm şi noi că T. Burada şi-a câştigat 
merite şi în Biserică. A lucrat pentru cumpărarea 
unei case la Ierusalim, în care să se adapjsteascâ 
închinătorii români. Răposata Regină Elisaveta se in
teresă de fapta aceasta. Ce o mai fi acum de casă ?

Confesor militar nou. — Prea Cuvioşia Sa Păr. 
Arhimandrit Iustin Şerbănescu, stareţul Mănăstirii Cer- 

nica şi care a făcut războiul din 1916—18, ieşind de
corat cu „Mihai-Viteazul” pentru faptele sale vred- 
aic« de toată lauda, a fost numit confesor militar al

grupului de unităţi militare cuprinse intre forturile 
Cernica-Otopeni.

Fost spiritual seminarial în Bucureşti trecut 
c&tre Domnul. — In Sighetul Marmaţiei, a încetat 
din viată Păr. Sofronie Nedict, fost până anul trecut 
spiritual la Seminarul Certral din Bucureşti şi tatăl 
d-lui conslier dela Casa{ie Dr. Gh. Nedici. Fusese 
preot în Banat, în ţinuturile sârbeşti, de unde şi nu
me1 e său sârbesc. Era o fire blândă şi liniştită.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Spiritul domină materia. — Păr. A. C. Coznta, 

harnic preot din jud. Putna, scrie sub acest titlu rân
duri însufleţite în Neamul Românesc din 19 Oct.
1923.

Misionare culturale. — Din gândul harnic al 
d-lui N. Iorga, s’a înfiinţat la Vălenii-de-Munte un 
curs de un an de zile în care să se formeze aşa nu
mite misionare culturale, adică nişte agente a mbu
lante care să umble din loc în loc împrăştiind scrieri 
bune, ţinând cuvântări înălţătoare, dând sfaturi bune 
şi sădind pretutndenea sămânţă bună pentru suflet.

Discuţi uni despre calendar la Societatea de 
ştiinţe. — La 19 Noemvrie c., d. Profesor Traian 

Lalescu a ţ<nut Ia Soc.etatea de ştiinţe, în localul 
universităţii din Bucureşti, o conferinţă despre calen
dar, pr.cinuită de cnestiunea ridicată anul acesta la 
noi despre îndreptarea calendarului Iulian în Biserica 
Ortodoxă. Domnia sa a făcut un istoric al întregii 
chestiuni a calendarului în curgerea vremii şi cu dis- 
cuţiunile din vremea d.n urmă la Constantinopol şi 
în Sf. Sinod al nostru.

După aceea a vorb.t d-1 Profesor G. Naneş, arătând 
un sistem de calendar care n’ar mai avea nevoie de 
nicio îndreptare şi ar înlătură pe viitor o deosebire 
între anul civil şi cel solar.

Discutiun.le au rămas sâ cantlnue.
Arhras. Scriban a comunicat d-lui Profesor Lalescu, 

că în lista de persoanele înşiruite, care s’au ocupat 
cu calendarul, lipseşte numele Inginerului Panaite Do- 

nici, întemeietorul armei geniului la noi şi care a 
f£ent un adânc studiu despre calendar, tradus şi în 
franţuzeşte şi în nemţeşte. De asemenea s’a ocupat 
cu calendarul şi răposatul General Năsturel.

De fată la discutune au f°st profesori dela facul
tatea de ştiinţe şi ingineri, iar dela teologie d. Prof. 
Dr. C. Chiricescu.

Primatul englez despre legăturile cu Biserica 
ortodoxă.— La 23 Fevr. 1923, Primatul Angliei D. D. 
Randall a ţinut o cuvântare înaintea episcopilor şi preo
ţilor din provincia sa bisericească, despre legăturile 
Bisericii Anglicane cu cea Ortodoxă. Textul cuvântării 
ne-a. sosit abia acum şi-l dăm în tradducere chiar în 
acest num&r.
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C ato lic ii s i Anglicanii.— Astă vară Biserica an

glicană şi-a ţinut un mare congres în Londra. S’au tri- 

mes telegrame mai multor căpetenii religioase creştine
*

între care şi Papii din Roma. De aici uneltitorii cato

lici dela Albina din Bucureşti şi-au luat pricină să se 

trufească, să înfăţişeze faptul ca o ploconire a Angli

canilor în faţa Romei şi să poată striga către noi: Nu 

mai nădăjduiţi în Anglcani, lindcă şi ei tot către noi 

se pleacă. Deci şi voi, ortodocşilor, tot Romei trebuie 

sâ vă plecaţi.

Chestiunea cu telegrama însă nu e aşa cum a înfă

ţişat-o Albina. Noi ştim lucrul foarte precis dela Rev. 

J. A. Douglas, care conduce revista prietenă ortodocşilor 

7he Christian East din Londra. Sf. Sa a (ost în Bucureşti 

în a doua jumătate a lui Septembrie a. c. şi ne-a spus 

totul. Nu mai intrăm însă în chestiunea aceasta, fiindcă 

noi voim să scriem despre altceva, anume despre puţina 

legătură care există între Catolici şi Anglicani.

In pomenita cuvântare a Primatului englez, găsim că 

se "orbeşte şi despre relaţiunile Anglican lor cu Bise

rica Romei. Dar pe când despre relaţiunile cu Biserica 

Ortodoxă se vorbeşte în 11 Va pagini, despre relaţiu

nile cu Roma Primatul englez nu are mai mult de spus 

decât ŞAPTE rânduri! . . . .

Iacă ce însemnă laudele Albinei cu telegrama . . .

Institutul Biblic al Bisericii ortodccse române

Comitetul administrativ

Se aduce la cunoştinţa întregului cler orio- 
docs că Institutul biblic şi-a început activitatea. 
Până acum s’au tipărit trei broşuri „Lazăr 
Diacul* de Preotul Dr. Sebastian Stanca, 
„Patimile Mântuitorului" de Preotul Grigore 
Criveanu şi „Împotriva beţiei“ de 1. P. S. Sa 
Mitropolit Piimui i>r. rîirou Cristea.

Bioşuriie se pot comanda prin adi esă paro
hială în număr de csl puţin 25 exemplare. 
Costul fiecărui exemplar este de lei 5. Kevân- 
zătorilor se acordă un rabat de lei 2„°/« din
preţul de 5 lei exemplarul.

Spesele cu timiterea banilor se vor acoperi 
din beneficiul de 2*.%. institutul încasează deci 
pentru fiecare exemplar câte 4 lei.

Mandatele poştale şi otice corespondenţă s® 
vor adresa Cancelariei comitetului administra» 
tiv al Institutului biblic, palatul Sf. Sinod, str. 
Antim, Bucureşti.

«
*• •

Âvând in vedere scopul urmărit de Institutul 
biblic întreaga preoţime oitodoxă este rugată 
să dea tot concursul răspândirii în popor a ti
păriturilor acestui institui

M U LŢĂM IR I
Parohia Conteşti, 1 âmboviţa, îşi arată viile sal mul- 

ţămiri, prin parohul său Păr. Marin Popescu, bunilor 

credincioşi mai jos însemnaţi care au ajutat la repa

rarea bisericii filiale din cătunul Confeştii pe Jos, după 

cum se arată în cele ce urmează:

1. D lui Badea Manolescu care a cheltuit cu repa

ratul 10.000 de lei; 2. d-nei Ecateriita AL luca, fiindcă 

a dăruit 2 000 de le i; 3. d-nei Adina Bolintineanu 
pentru dania sa tot de 2.000 de lei; 4. Cooperativei 

„România Nouă** care a dat 1360 de lei, pe lângă 

cei 3.000 dăruiţi anul trecut la biserica parohială; 5. lo

cuitorilor cătunului care au dat 8.000 de lei.

Cu totul s’au strâns 24.000 de lei, pentru care Dum- 

nezeu sâ răsplătească pe toţi iubitorii de Casa Dom

ului cu darurile sale cele bogate!

Poşta Redacţiei

Părintelui Corneliu Grumăzescu. Feritni, Pogan»,
Tutova.

Am primit totul şi are să se publxe. Iţi precizez că 

am primit două scrisori: una cu o mică cronică, alta, 

aceasta d.n urmă, cu art. despre Filaret Scriban. In 

nr. care vine ai să le vezi pe amândouă.

In ce priveşte întrebarea pe care ţi-o pune Păr. t/$- 

câcescu, cu privire la tipărirea acestor materii, iată, vă

împac şi pe unul şi pe altul... pa St. Ta mai uşor ca 

pc el, fiindcă Păr. Urscăcescu scrie lung. Cu toate 

acestea eu mai am un lucru vechiu de tot dela Sf. Ta, 

de care poate îi şi fi uitat: o traducere d»n Charles 
Wagner. Dar crede-mă că. cu toată vremea lungă de 

atunci, cu tot nu m’am putut ocupa de el. Dar nici 

nu se perde, nici din actualitate nu-şi iese.

Părintelui V. Urscăcescu. Olteneşti, Fălciu.

Am tipărit tot ce mi-ai trimes. Am acuma lunga dare 

de seamă despre Dimilrie Cantemir. Am dat-o să se 

culeagă pentru nr. viitor. Dar nu te asigur că vede lu

mina zilei chiar în acel număr, căci e prea lungă. Eu 

însă fac toate chipurile să împac pe preoţii harnici ca 

Sf. Ta şi să vă dau bucuria de a va vedea rodul muncii 

în văzul lumii.

Cu clişeul am să-ţi fac după dorinţă. Dar nu e un 

clişeu prea curat, aşa că n’are sa iasă bine pe hârtia 

noastră de ziar. Când dai ceva să se reproducă, tre

buie un chip făcut bine pe hârtie bună. Ceiace a fost 

odată pe hâtie slabă nu merge să mai faci după el alt 

clişeu. Aşa e cel pe care mi l-ai trimes şi de aceia

n’are să iasă bine. Deci sâ mai cheltuiesc să-l mai re

produc? Scrie-mi, că este vreme.

Părintelui î. Răuţescu. Dragoslavele, Muscel.

Am primit patru clişee pentru tipar dela St Ta. Fără 

îndoială, sunt plănuite să fie puse înţr'un articol. Dar 

st’am primit articolul» Spune-mi ce e eu ele ?
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Pentrucă avem un Mântuitor care, astăzi, pen- primi. Dacă noi am găsit tn Iisus Hristos pe Mân-
• l

tru ceice ne părăsesc pot să moară în pace, tuitorul nostru, noi încă vrem ca el să fie Mân-
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adormind In pacea Domnului.

Astăzi mai cu seamă, când printre noi se gă

sesc atâtea suflete ostenite şi desgustate, atâtea 

conştiinţi strimtorate şi turburate, am voi sâ le 

spunem: Curaj,- bucuraţi-vă, credeţi în darul lui 

Dumnezeul Noi nu zicem sâ uitaţi durerea, să 

uitaţi păcatul, să nu mai auziţi glasul părător al
9

conştiinţei, nu, dar după ce intr’o singură arun

cătură de ochi am imbrâţişat întreaga noastră*ne- 

mernicie, să dăm slavă lui Dumnezeu care ne-a
•  _

dăruit un Mântuitor. El s’a născut pentru cei
s

mai vinovaţi şi dacă printre păcătoşi sunt de 

aceia căruia el se dărueşte în deosebi, apoi aceia 

sunt tocmai cei ce se judecă nevrednici de a-1

Betleemul gemea de lume. Niciodată nu mai 
văzuse el atâta mulţime de oameni, veniţi din 
toate părţile ţării. Şi putea sâ fie mândru, căci, 
deşi era una din cetăţile mai puţin însemnate 
dm Iudeia, era patria regelui şi proorocului David, 
adăpostea încă şi atunci urmaşi de ai acestui- 
mare stâpâmtor al lui Israil, şi toată această 
mulţime de străini, văzuse lumina zilei tot în 
cuprinsul lui sau se trăgeau din neamurile lui. 
Erau şi aceştia copii ai lui pe care însă împre
jurările aproape-i înstrăinase. Totuşi inima Bet- 
leemului închidea şi răbda în adâncurile ei o 
jale apăsătoare şi o nesfârşită părere de rău după 
timpurile pentru totdeauna apuse, când poporul 
lui Israil creştea tot mai mult în putere şi’n 
mărire sub ascultarea unor regi viieji şi înţelepţi 
răsăriţi din sânul său, slujitori ai lui Iahve. Perdute 
vremi pentru veşniciei...

Cât de bine si aiuce aminte de tânărul David
♦

feciorul lui Iese! Pe colinele şi câmpiile din jurai 
său, copiii lui lese îşi mânau turmele sâ pască.
Fericit om era acest lesei Vrednici erau feciorii

, i

lui toţii Dar David îi întrecea. Vânător dibaci 
cu arcul şi cu praştia, era groaza fiarelor care 
cercou doar sâ dea târcoale în jurul turmelor, 
iar cu harpa lui şi cu cântecele lui, care izvorau 
fără sfârşit din adâncul sufletului său bogat, ca 
să cânte isprăvi de vitejie şi de iubire, frrmeca 
o lume de tineri şi de bătrâni. De câte ori în 
blânde seri de vară feciorii şi fiicele Betlee- 
mului adunaţi roatâ s>;b sicomorul dm marginea 
cetăţii, a cărui vârstă se urcă după spusele stră
bunilor pânâ’n zilele părintelui Avraam, la lutpina 
focului ÎQtreţinut mereu de ei, ascultau cu nesaţiu

tuitorul şi al fraţilor noştri şi noi vestim ceiace 

el a tăcut, ceiace el voeşte să fie pentru toţi.

Iar noi, cari de atâtea ori am ascultat buna 

vestire fără a fi mişcaţi, ori am ascultat-o cu 

nepăsare, să ştim acest lucru : astăzi Mântuito

rul vine către noi, ne caută, ne pune înainte 

mântuirea. Dea Domnul ca buna vestire să aducă 

azi în sufletele noastre lucrările sale binecuvân

tate şi ca marea bucurie a Crăciunului sâ fie 

împărtăşită de toţi; ca inimile noastre să pri

mească pe Domnul Iisus, ca buzele noastre 

să-l laude şi ca vieţuirea noastră sâ fie spre 

slava lui.

Pr. T. SIMEDREA

LEEME...

cântările lui David ! Voinicii se înfierbântau de 
dorinţi războinice, când auzeau trecutul sbuciumat 
al străbunilor picurând pe coardele harpei si’n 
glasul cântăreţului şi inimile tuturor se înduioşau 
când începea iubirea să-şi cânte frumuseţtle.

Tinerele fete îşi simţeau ochii umezi şi cu priviri 
mai vorbăreţe decât graiul învâluiau pe frumosul, 
tânărul şi viteazul cântărtţ. Şi turmele păşteau 
în jurul lor şi Iahve privea la ei cu bucurie prin 
miriadele de stele care licăreau pe bolta curată 
a cerului.

Dar pentru David Betleemul era prea strâmt. 
Precum prin cântările iui strâbătea depărtările 
tainice ale orizontului sufletesc, tot aşa dorul 
de fapte mari îl ispitea mereu să bată depăr
tările orizontului pământesc, în ţara lui, până la 
hotarele pe unde adesea cutezau sâ calce pi
cioarele vrăjmaşilor şi chiar dincolo de ele, t'ecând 
dintr’o ispravă la alta pânâ la biruinţa asupra 
uriaşului Goltat şi până la ungerea lui de bă
trânul Samuil ca rege al lui Israil, chiar acolo 
în Betleem. Toiag dm rădăcina lui |pe.

Erau timpuri de poezie, de vitejie şi de bu
curie odinioară. Erau şi zile de cum pănă şi jale. 
Dar poporul lui Israil era plin de nădtjdi, domnii 
din Iuda nu i-au lipsit şi proorocii i au sfătuit 
şi întărit mereu. Iar astăzi, ce tristă deostbire
şi ce mânie grea d>n partea lui I*hve Dumnezeul 
lui Avraam, âl lui Isaac şi al lui Iacov 1 Slujitorii 
de idoli stăpânise astăzi ţara. Legiunile romane 
îşi poartă aquilele sub cerul sfânt al poporuioi 
ales. In Ierusalim stă procuratorul Cezari: nL 
Sceptrul s’a dus din casa lui David, din casa lai 
Iuda. Străinul, Irod Idumeul, s’a înfipt pe troooi

9
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lui David, lingoşind puterea lui Octayian August. urmărind din când în când pe trecătorii care
şi cerşind senatului roman titlul de Împărat al ieşeau sau intrau in cetate. Judecând după în-
Iudeilor. Iubitor de bogăţii, de mărire şi de stră- fâţişarea lor, unul din ei, bătrânul cu barba mare
lucire, slugă plecată a stăpânirii romane, deşi-şi şi albă, cu capul acoperit într’un fel de glugă
zicea: «Amic al Cezarului», crud şi cu toane faţă albă uşoară, cu nişte vestminte largi şi lungi, la
de supuşii lui, acest uzurpator al tronului lui
Israel ştia câ poporul 11 urăşte, ştia că, rezidind

care atârnau ciucuri nenumăraţi părea să fie un 
fariseu din Betleem, precum şi era  ̂în adevăr, 

templul din Ierusalim cu mult mai măreţ şi mai Cellalt, mult mai tânăr şi respectuos faţă de fa
riseu, cu capul gol şi cu o manta simplă pe umeri, 
era un ucenic al bătrânului. Amândoi vorbeau

bogat, zadarnic cerca să alunge această ură şi 
de aueea domnea cu cruzime asupra acestui popor,
ai cărui fii împărţiţi !n tabere se sfâşiau ei între aproape în şoaptă.
ei spre bucuria vrăjmaşilor. Rabi, până când oare Iahve îşi va întoarce

O singură mângâere avea cetatea Betleemu- ochii la poporul său ? — întreba ucenicul.
lui rămasă din acele tremuri trecute. Proorocul 
Miheia pătrunsese In taina veacurilor şi zărise
o zi de slavă pentru Şi astăzi îi 

xooroc. «Şi

Ascultă Ionatan fiule, până când poporul 
acesta se va întoarce iarăşi pe căile sale, până 
când Israil îşi va aduce aminte câ este poporul 
ales al lui Iahve şi-1 va împlini poruncile, pânft

tu Betleeme, din pământul lui Iuda, nu eşti când poporul acesta s6 va trezi şi va izgoni din
nicidecum mai mic între căpeteniile lui Iuda, mijlocul său şi din cetăţile sale aceste neamuri
căci din tine va ieşi povăţuitor care va paşte pe slujitoare de idoli ce caută sâ ne zugrume şi sâ
poporul meu Israil».

ş
ne strice legea şi datinile noastre. Până atunci 
Iahve nu-şi va întoarce faţa spre poporul acesta, 
căci este un popor nemernic.

— Şi ce anume sâ facem, Rabi?
—• Auzi- tu cuvintele necurate ale Romanilor 

la locul său, un tainic fior simţea că-i străbate şi auzi tu cum izbesc lăncile lor pe sfintele pietre

revenind din depărtări, fie şi pentru a da as
cultare poruncilor lui August ca tot supusul sâ 
se înscrie în numărătoarea împărăţiei, fiecare

fiinţa la gândul câ, oricum, aceasta nu e o zi din cetatea lui David ? Bătrânul îşi urma cu vânatul
obişnuită şi că cine ştie ce minune ar putea sâ şi se înflăcăra. O, cum nu sunt eu în vârsta
iasă din' această mulţime dornică să-şi vadă tinereţii mele sâ mă ridic puternic şi să strig
sceptrul reaşezat în casa lui Iuda. Cine ştie, cine acestor fii sărmani ai lui Israil: poporul meu,
ştie? ascultă-mâ. Aşa zice> Iahve Dumnezeul părinţilor

noştri: curate faceţi căile voastre şi casele voastreI 
Curate faceţi altarele mele, curate faceţi cetăţile 

Slujbaşii împărăteşti nu mai dovedeau cu in- mele! Sâ nu aflu necurăţie în cetăţile lui Israil! 
scrierea atâtor nume de Betleemiţi. Nu în zadar

*
* *

ş
fusese aici rădăcina casei lui David. Pe străzile prezis de profeţii noştri, să poarte războiul cel
oraşului lumea forfotea mereu, unii pe jos, alţii
pe asini, pe cămile sau în care, tineri, bătrâni, 
femei şi copii, saraci şi bogaţi. Locuitorii ora
şului erau foarte curioşi unii, alţii erau veseli 
pontru câ’şi adăposteau rude de departe, toţi 
laolaltă aveau de lucru cu găzduirea acestei mulţimi 
de oaspeţi şi pretutindeni era o fierbere şi un 
zgomot ce părea că nici apropierea nopţii nule 
va stinge. Strigăte şi convorbiri haldaice s’ames- 
tecau cu vorbele sonore şi poruncitoare ale sluj
başilor şi legionarilor romani, dintre care atâţia 
cu lăncile în mână strâbăteau oraşul pentru păs
trarea liniştei.

Ici colo, pe la vreo margine, ori prin ganguri, 
cete de Evrei îşi împărtăşeau impresiunile, a- 
mărâţi ca deobiceiu de ved irea idolatrilor stăpâni 
peste moştenirea lui Israil.

Aproape de poarta de nord a cetăţii, numită 
poarta Abigailei, după numele uneia din femeile 
lui David, se piteau vedea doi Evrei stând de

mare, să tremure neamurile de slava lui Iahve.
«

sâ restabilească tronul lui David! Căci trebue sâ
✓

fie acest mântuitor între fiii lui Israel, pentrucă
vremile s’au umplut

In clipa aceasta, pe drumul din faţa lor trecea 
un om în vârstă cu o desagă în spate, cu un 
toiag în mâna stângă, cu dreapta ducând de că
păstru un a»in. Pe asin sta o tânără femee, a 
cărei frumuseţe atrase privirile celor doi evrei 
de sub smochin. Se vedea câ erau călători, veniţi 
desigur să se înscrie în recensământul din Bet
leem. Multe gânduri şi multă grijă le frământa 
sufletele lor. Omul se uita din când în când la 
femee, îşi iuţea paşii şi însuşi animalul simţind 
par’câ ce nobilă povară ducea în spate se sârguia 
cu toată osteneala, sâ fie cât mai ascultător, 
intr’un alb vestmânt ce cădea în falduri pe şea 
până aproape de pământ, cu un văl din aceeaşi 
pânză pe cap, aruncat cu o dinstinsâ şi foarte 
firească mâestrie femeninâ, cil capetele revâr-

vorbă sub umbrarul de smochin bătrân. Stăteau sându-se pe pept şi pe umere, tânăra femee îşi
cte mult acolo şi vorbeau despre întâmplările zilei lăsase îndeajuns {aţa ca fă poată fi văzută. Ce
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griji erau oare acelea care se ghiceau din ochii 
ei adânci ce cătau tot înainte dincolo de poarta 
spre care mergeau, ce griji, ce simţiminte trudnice

9

s alungau pe faţa ei curată?
Bătrânul fariseu de sub. smochinul lui uitase 

toate gândurile de răzvrătire Împotriva stăpânirii 
romane şi cu mai multă lăcomie decât Însuşi 
tânărul lui ucenic, privea cu ochi iscoditori şi 
cu scânteeri necurate la frumoasa femee de pe 
asin care ţocmai ajunsese în dreptul lor. El, care 
ştia legea lui Iahve pe degete, care osândea 
fâră nicio cruţare cele mai mici abateri dela 
porunci, care cel dintâi arunca cu pietre în femeia 
adulteră, avea în ascunzişurile lui de vulpoiu 
bătrân şi nărăvaş un nămol de fapte şi gânduri 
pentru osândirea cărora toate prescripţiunile legii 
ar fi fost prea neîndestulătoare şi pentru a căror 
spălare, zadarnic erau toate spălaturile lui zilnice 
însoţite de lungi şi ceremonioase rugăciuni.

Mânat deaseme nea gânduri necurate, făcu fără 
sâ-şi dea seama câţiva paşi spre drum. Căruntul 
bărbat, care conducea asinul, văzând pe bătrânul 
fariseu atât de venerabil după înfăţişarea lui, salută 
foarte respectuos.

— Pace vouă! — răspunse fariseul cu blândeţe 
în glas, urmând a privi la tânăra lemee de pe 
asin. Aceasta îşi întoarse ochii spre cei doi evrei. 
Fariseul, surprins ca un vinovat îşi clătină capul 
şi-şi plecă ochii în pământ. Ce femee era aceasta ? 
Se întreba el în cugetul lui, mirat câ nu-i putuse 
înfrunta căutătura. Atât de frumoasă, atât de
distinsă în gustul ei de a-şi orândui îmbrăcă
mintea, oricât de sărăcăcioasă ar fi fost, cu o 
făptură atât de armonioasă cu toate faldurile şi 
cutele veşmintelor ei. Intr’o clipă i s’arătară în 
fundul conştiinţii lui chipurile atâtor femei pe care 
le cunoscuse până a le face părtaşe păcătoşeniei
lui, Suzana lui Şelano mai marele sinagogii şi 
prietenul lui. Ce femee meşteră la cuvinte cu 
două înţelesuri! Ce bine ştia să se înfăţişeze lumii- 
ca o mare virtuoasă şi totuşi ce darnică este cu 
farmecele ei 1 Estera, văduva luiHadad ben Isac. 
Mlădioasă ca o pisică şi tot atât de vicleană. 
Scumpă foarte scumpă în tocmelile ei pentru 
dinarii de care are nevoe şi pentru gătelile ce-i 
sunt atât de dragi şi care o prind aşa de bine 
pe gâtul şi pe braţele ei ! Dar ce femee, ce 
femee! gândaşte Rabi înfiorându-se... Tamar a 
lui Isac ben loas pe care judecătorii ar fi o- 
sândit-o sâ fie ucisă cu pietre pentru adulter, 
dacă venerabilul Rabi n’ar fi venit‘ la timp cu 
greutatea mărturiei lui mincinoase pentru a o 
scăpa şi a-şi lua plata poftelor lui nesăţioase. Ce 
femee şi aceasta, ce femee ? gândea iarăşi Rabi 
înfiorându-se. Şi mai erau încă multe asemenea 
icoane în cugetele lui. Dar această femee avea
o căutătură atât de curată, atât de sfântă că nu*i 
putuse sta împotrivă.

ROMANA

— Ţi*i rău Rabi ? —• Îndrăzni să-l întrebe uce
nicul.

— Mâ cutremur fiule de durere şi de răzvrătire 
când văd eu această lume s'ărmanâ purtată pe 
drumuri de gustul idolatrilor. Uite bieţii călătr ri 
care au trecut prin taţa noastră. Cine ştie de 
unde au venit şi uite că, cu toată sărăcia lor atât 
de vădită au trebuit să vie. El, bătrân deacuma, 
pare sâ fie soţul ei. O fi fost sărăcia pricina a? 
cestei căsătorii. Oricum, de treabă oameni par 
să fie....

Rabi Ahilud rămase o clipă iarăşi pe gânduri.
Apoi începu iar.

— Da, mi-i milă de acest popor. Căci fiii lui 
-lsrail au ajuns ca nişte gâşte pe care stăpânul
le hrăntşte, le îngraşă şi le numără în fiecare 
dimineaţă cu bucurie câ are ce sâ tae şi cu ce 
sâ ospăteze. Idolatrul din Roma îşi numără astăzi 
gâştele pe care le jumuleşte... Acuşi e noapte — 
mai zise Ahilud pornind-o la drum — să mergem 
la sinagogă!

*
* *

Cei doi călători cu asinul lor ieşiseră prin 
poarta Abigailei. Noaptea venea repede şi ei nu 
aveau încă niciun adapost. Veniseră tocmai din 
Nazaretul Galileii, după porunca Cezarului, să se 
înscrie in Betleem. Amândoi erau din casa lui 
David. Acum, după ce-şi îndepliniseră, datoria 
faţă de stăpânire, puteau sâ plece la Nazaret. 
Şi fiindcă in Betleem nu găsiseră niciun adăpost, 
ar fi putut sa purceadă Ja drum chiar în noaptea 
aceasta, adumbriţi de Dumnezeu, precum erau 
oamenii aceştia care, se înţelege, nu erau alţii 
decât Sfânta Fecioară Maria şi dreptul Iosif, lo
godnicul ei. Dar Dumnezeu orânduise altfel lu
crurile. De după amiază Sfânta Fecioară simţise 
că vremea naşterii era aproape. Trebuiau deci 
să rămâie pe loc. Căutară cu tot dinadinsul o 
casă potrivită cu starea în care se afla Sfânta 
Fecioară. Luaseră hanurile şiospătăriiledearândul. 
Pretutindeni li se răspundea: nu mai aveau loc! 
Pânâ şi grajdurile erau pline de străinii oaspeţi. 
Intr’un loc, hangiul le spuse: cu zece dinari vă 
pot da odaia me% pentru această noapte. Dar 
bunul Iosif n’avea decât doi dinari la viaţa lui. 
începură atunci să cerceteze casele particulare. 
Iarăşi aceleaşi răspunsuri. Unii spuneau că n’au 
loc, alţii spuneau verde că nu-i primesc. Dela 
caseie mai sărăcăcioase ajunseră la cele mai bo
gate. Bătură la poarta uneia din ele. Aici trebue 
sâ ne primească, se gândea Iosif văzând poruncile 
lui Moise scrise po poarta şi pe păreţii casei. 
Era casa lui Rabi Ahilud. Femeia lui trimise o 
roabă etiopeană să-i Întrebe ce vor.

■— N’am găsit niciun adăpost nicăiri. Milos
tiviţi-vă domnia voastră şi ne primiţi în noaptea 
aceasta, Măcar de dânşa înduraţi-vă, zise îo*r
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arătând spre Maria. Trebuie să nască, mai adaose 
Iosif nădăjduind câ ar putea înduioşa inimile din 
casa aceea.

— Sâ întreb stăpâna!

Când se întoarse iarăşi ia poartă, roaba spuse
drumeţilor că nu poî fi primiţi cu niciun chip, 
căci stăpânul citeşte tot timpul scripturile şi-i 
trebuie linişte desăvârşită pentru asta. Numai
gândul că ar fi cineva străin intre zidurile lui 
1- ar turbura. Dar încă să mai audâ şi de o naştere 
străină în casa lui, ştiut fiind ce zarvă stârneşte 
asemenea fapt!...

Dar unde*i stăpânul?

— Nu ştiu... prin cetate...

Iosif stătu o clipă pe gânduri, apoi zise:

— Pace casei acesteia! — şi porni mai departe 
cu sfânta Fecioară care suferea în tăcere.

Iosif îşi aduse aminte că la venire zărise in 
apropierea Betleemului un staul de vite.

— Să mergem acolo Mariam, cred că vitele 
ne*or lăsa să intrăm.

Şi cu paşi repezi o luară la drum străbătând 
străzile oraşului spre poarta Abigailei, lângă care 
Rabi Ahiiud jelea trista soartă a fiilor lui Is- 
rail.

Se ’noptase deabinelea acum. O noapte lungă 
de solstiţiu şi rece. Câte-un fior de frig o strâ- 
bătea pe sfânta Fecioară cutremurând-o. îşi 
strânse mai tare haina la piept.

— losife, să grăbim, să grăbim, ceasul meu 
s’apropiel

Tmditul animal făcu sforţări nouă şi-şi iuţi 
pasul la îndemnul stăpânului. Aproape fugeau. 
Pe drumul uscat şi plin de praf, copitele asinu
lui loveau cu răsunet, un răsunet pe care liniştea 
nopţii îl mărea şi-l purta până departe. Miriadele 
de stele sclipeau mai vii decât oricând pe în
tunecata boltă a cerului. Se întreceau par'că să 
lumineze calea acestei fecioare sărace, pe care 
veacurile viitoare o vor numi împărăteasa cerului. 
Un şacal ţâşni dintr’un tufiş şi fugi tocmai spre 
staulul dorit de călători pentru a se perde apoi 
între stâncile din depărtare. Voia oare să şi 
ascundă măcar tn noaptea aceasta plină de taină 
apucăturile lui prădalnice sau ţinea şi el să arate 
unde este adăpostul celei mai sfinte naşteri de 
pe lume ? Pe colinele din stânga se zăreau vreo 
două focuri care pâlpâiau, creşteau, se înălţau 
uneori în limbi lungi luminând crestele colinelor, 
apoi iar se micşorau, pentrucă din nou să 
crească. Erau pe acolo nişte păstori care vegheau 
lângă turmele lor de oi. Desigur, stăpânii stau
lului la care Iosif şi Mariam au ajuns la sfârşit.

Era o clădire joasă de piatră zidită cu 
multă neîndemânare şi acoperită cu ţigle făcute 
tot atât de rudimentar din lut ars. Iosif opri
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asinul lângă ţarcul cu care staulul era împrej
muit, dezlegă curmeiul cu care poarta era legată 
şi trase asinul cu sfânta Fecioara înăuntru. De 
lângă staul se ridică un câne alb, mare cât un 
viţel. Acesta era singurul păzitor. Nu se putea 
doar să rămâe fără nicio pază staulul acesta 
în care s auzeau nişte vite ronţâind la paie. Era 
multă nădejde în cânele acesta, de vreme ce 
stăpânii au găsit cu cale să-l lase numai pe el 
de strajă acolo. Şi în adevăr, nimeni, nu se pu
tea apropia de staul, dacă era străin, de groaza 
larmei ce-o tăcea cânele, şi a colţilor lui puter
nici. Iată-1 însă acum că se ridică liniştit, se 
uită o clipă la oaspeţii neaşteptaţi şi înţelegând 
par’că despre ce e voiba, s-apropie de ei gu- 
durându-se prietenos.

— Biete fiinţi necuvântătoare, cât sunteţi voi 
de bune şi cât de răi sunt cei mai mulţi dintre, 
oameni!— zise Iosif mângâind cânele pe cap, 
în vreme ce ochii i se umezeau şi nu-şi mai 
putea opri amărâtele lacrimi ce i năvăleau.

El ajută sfintei Fecioare să se coboare de pe 
asin, deschise după oarecare osteneală, uşa sta
ulului şi intrară Înăuntru La lumina slabă a ste
lelor, zăriră în fundul staulului un bou şi un 
asin care încetaseră din ronţăit şi cu capetele 
întoarse se uitau curioşi spre uşă. Ochii lor erau 
atât de blânzi şi atât de primitorii Ieslea era 
destul de mare, pentrucă Io>if sâ poată fĉ ce un 
culcuş pentru sfânta Fecioară. Adăpostul era destul 
de bun, departe de larma răutăcioasă a luirlL 
Noaptea era friguroasă, dar în staul cele două 
vite lângă care Iosif aduse şi pe credinciosul lor 
asin, făceau destulă căldură cu răsuflarea lor. 
Dacă mirosul lor nu putea să placă cuiva, ce 
erau ele vinovate? Printr’o mică ferestruică, vreo 
câte-va stele se străduiau să dăruiască puţină 
lumină în întunerecul dm lăuntru. Culcuşul Sfintei

- Fecioare era însă destul de bun, mai bun decât 
culcuşurile împărăteselor, care dorm pe paturi 
de fildeş şi pe aşternuturi moi, cu sufletele tul
burate de uşurătăţi, de patimi sau de grija vieţii 
şi a tronurilor. In fânul moale din care se ri
dicau miresmele a mii de flori cosite odată cu 
iarba de pe câmp, Sfânt a Fecioară se culcă să-şi 
odihnească truda şi s’aştepte clipa minunatei 
naşteri. Adormi îndată. Iosif luă un braţ de nu 
treţ şi-l aşternu jos lângă iesle pe pământul 
umed şi murdar, îşi făcu şi el rugăciunea către 
Dumnezeu se lăsă încetişor cu spatele rezemat 
de esle, cu desage şi toiagul lângă el şi aţipi 
şi el un somn plin de grijă. Afară cânele s-a
şezase iarăşi la locul lui în paie lângă staul, 
ciulind urechile şi mârâind Ia cel mai mic zgo
mot ce i se părea că vine de dincolo de ţarc. 
Vitele îşi căutară iarăşi de mâncarea lor, în vreme 
ce steluţele priveau vii şi nerăbdătoare prin mica 
ferestrue din zid. Şi aveau dreptate să sclipească



Lumina ta pe lume.!
Cu zalele credinţii 
înfruntă azi robia.
Nădejdi ne-au dat părinţii ' 
De-un domn al biruinţii 
Ce ţi va ’nălţa Domnia!
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rasa

cu atâta nerăbdare, căci ţn această noapte şi’n 
această sărăcie trebuia să «răsară lumii lumina 
cunoştiinţei».

*
* *

Acolo sus, pe una din coline, păstorul Veni*
amin Betleemitul Îşi păzea oile ca de obiceiu. 
Sub un bătrân măslin, îşi făcuse un foc pe ca
re-1 hrănea mereu cu vreascuri şi cu iei buri uscate. 
Sta Într’o rână pe aspra lui manta de lână şi’n 
vreme ce oile, unele păşteau iar altele dormitau, 
veghiate ici colo de câni voinici şi credincioşi, 
păstorul nostru îşi urma cântarea pe care o
începuse.

I

Era păstor şi turma
Din suflet şi-o iubea.
Şi colo ’n sat de vale 
Părinţi şi fraţi avea.
Şi-o tânără copilă 
Avea el dragă ’n sat 
Ci pentru slava legii,
Pe toate le-a lăsat.
I se părea că turma 
Jâlea de el păscând.
— Oiţe dragi, nu plângeţi 
Că voiu veni curând.
— Tu eşti nădejdea casei!—
Părinţii lui i-au spus.
— O dragi părinţi, de grijă

• îmi poartă Cel de sus!
Şi Rut copila-i zise:
— Mă laşi cu moartea ’n gând!
— O dragă Rut nu plânge 
Că voiu veni curând.
El a plecat să lupte 
Cu fiii lui Edom 
Şi dus a fost deapururi 
Sărmanul Absalom!

«

Un glas puternic şi unduios, ale cărui accente 
când jalnice, când plide de nădejde, se înălţau
din văzduhul tăcutei şi înfriguratei nopţi înste
late şi se rostogoleau uşor pe coline la vale pier- 
zându-se în depărtare. Cânele de lângă staul 
îşi înălţă capul şi ciuli urechile. El cunoştea 
glasul şi s mţea oarecare muiţâmire auzindu-1. 
Dealtfel cele mai multe mângâieri le avea dela 
Veniamin. Buni erau toţi trei stăpânii lui. Dar 
par’că Veniamin era mai bun.

In singurătatea nopţii, cântarea păstorului părea 
cântarea dureroasă a întregului popor al lui Israil, 
înşelat de propriii lui conducători, robit de crude 
stăpâniri străine, slugi în casa lor proprie. 

Veniamin începu altă cântare:

Poporul meu, te frânge 
Durerea fără nume,
Ci rogu-te, nu plânge 
Şi singur tu nu-ţi stânge

Pe cealaltă colină dinspre Betleem, strânşi 
la un loc de câtva timp, ceilalţi tovarăşi ai lui 
Veniamin, care-şi păzeau acolo oile, ascultau cu 
plăcere cântările puternice ale fratelui ior de 
necazuri şi de bucurii şi-şi simţeau inimi'e cres
când de mii de sentimente şi doruri nelămurite.

— Ce are în seara asta Veniamin ? — întrebă 
Fanuil pe Barac.— Gă ştie sâ fânte şi-i drag 
să cânte, o ştiu. Dar par’că niciodată n’a cântat 
cu atâta inimă ca în seara asta.

— Aşa mi se pare şi mie — răspunse Barac 
aruncând un braţ de vreascuri în foc.

Fanuil se uită in ochii tovarăşului său.
— Ce zici Barac ? Noi ne-am certat astăzi cu 

el. Dar mie mi-au rămas la inimă cuvintele lui.
— Si mie. 

t

— El tremura în glas şi ochii lui erau umezi. 
Şi-acum îmi sună în urechi vorbele lui. Eu n’«m 
minţit în viaţa mea si pânea altuia eu n’am ră- 
pit-o! Fiţi sănătoşi, fraţilor, si pacea Ic1i Lbvc fie 
cu voi! Dar Domnul îmi va face dr«pc«ie şi ss
va zăbovi!

— Arzătoare cuvinte, frate 1 — zise Barac.
— Da. Şi-mi vine a crede că neguţătorul a- 

cela a minţit.
— Dar ce nevoe avea să spue câ i-a vândut 

Veniamin atâţea miei şi atâtea oi fără ştiinţa 
noastră ?

— Pe negustor eu îl ştia cam buclucaş şi ră
utăcios. Se poate să se fi împăcat vreodată după 
gustul lui cu Veniamin asupra preţului sau poate

’ Veniamin n’o fi vrut sâ-1 slujească la vreo şi
retenie negustorească...

— Se poate...
— Şi noi ne-am grăbit sâ-1 luăm la socotea'â. 

Şi cum s’a potrivit, că tocmai atâtea oi fie şi 
lipseau. Par’că fiarele sălbatece, chiar oamenii răi 
n’ar fi putut să ni le răpească cu toată paza 
noastră...

— Astăzi a fost o zi rea. Mă mir cum de
ne-am pierdut noi mintea aşa de uşor! Nu se 
poate, Veniamin e nevinovat...

Acesta nu mai cânta acum. Inima lui era a-
!  .t

dânc rănită de cele ce s’au petrecut astăzi. Stând 
acolo cu oiţele lui, îşi făcuse şi acum obiceiul 
de a cânta. Şi cântare de data aceasta din toată 
durerea inimii Iui. Cum sâ fie el bănuit de to
varăşii săi ? Sunt doară câţiva ani de când ei 
şi-au dat mânile şi au făcut jurământ să fir beci 
şi cinstiţi tovarăşi pentru a trăi şi a munci Îm
preună În păstoria lor de oi, împreună ao cum-
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părat păşuni, împreună au înmulţit oile, împreună 
au zidit staulul de devale. Rând pe lând au vândut 
oi, mei, lânâ, lapte, şi brânză la templul din Ie
rusalim, la negustorii din Ierusalim şi din Bet
leem şi până astăzi nicio bănuială n’a fost 
între dânşii. Trăiau ca fraţii între ei, cu familiile 
lor cu tot. Colo, spre răsărit, la câteva stadii de _ * 
Betleem se zăresc căsuţele albe ale satului lor. 
Acolo îşi are fiecare nevasta şi copilaşii lui. De
atâtea ori s’au adunat în zile de sărbători lao
laltă pentru a petrece într’o mai mare bucurie. 
Şi acum, iată cum o voi bă răutăcioasă a unui 
străin, căruia Veniamin nu voise să-şi vândă cu
getul, a stricat această legătură frăţească dintre 
ei. Şi se mira Veniamin cum de s'au putut schimba 
prietenia lui ca să poată crede as^m^nea min
ciuni şi să-i poată vorbi lui cuvinte atât de grele, 
când îi ştia atât de râbiători şi buni! Nu, aici 
n'a fost lucru csrat ca să se strice atât de uşor 
frăţia noastră, — îşi zicea Veniamin. S’ajungă Barac 
să spue:

— Nu, fraţilor, de mâine ori pleacă Veniamin, 
ori ne împărţ im unul la răsărit, altul la apus şi 
altul aiurea....

Veniamins se rugase I ii Dumnezeu să ia nă
pasta aceaâta de pe sufletul său şi avea mare 
nădejde ce Iahve avea sâ-1 asculte. El se ridică 
In piciolar, se uită spre colina tovarăşilor săi şi-i 
zări la umina focului stând împreună.

— Hti Fanuel şi Barac, mult v’am iubit eu 
pe voii... Ii veni în gând să-şi mâie oile pe colina
lor, precum făcuse până ieri. Căci până la întâm-
plareade astăzi, nu-şi împărţise turmele la păşune, 
ci le vegheau laolaltă.

— Dar cine ştie ce-or fi punând la cale asupra 
mea?! îşi zise Venianrn.

Făcu un ocol în jurul oilor cu cânii după el, 
apoi se întoarse iarăşi lă foc şi se culcă din nou 
pe mantaua lui aspră. Alte ori venea somnul 
tiptil şi-l fura, lăsându-i nădejdea pe seama cânilor 
lui credincioşi. Dar acum, somnul nici gând n’avea 
să se apropie de el. S’aşezase cu faţa’n sus şi 
cu 4nânile sub cap, lăsându-şi privirile să alerge 
printre miriadele de făclii dumnezeeşti de pe bolta 
nopţii. Cât de bine le cunoştea el. Steluţele a- 
cestea ţrau par’că părţi din însuşi sufletul său. 
Le ştia pe nume. Se minuna doar de acele tainice 
stele căzătoare, care piereau în nemărginirea văz
duhului, lăsând o dungă luminoasă în urma lor 
tot atât de pieritoare. Desigur, în clipa aceea 
murea un om undeva. Văzuse în viaţa lui şi două 
stele mari cu coadă de foc lungă în urma lor, 
umplând de groază lumea ca nişte semne ce ar 
fi prevestind nenorociri pentru oamen».

Noaptea era aproape la jumătatea ei. înstelată, 
rece şi tăcută. Arar dacă lătra vreun câne de 
lângă oi, căruia-i răspundea cânele de lângă staul,
sau cânta vreun cocoş în depărtare.
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Deodată Veniamin tresări. Se frecă la ochi.
Dorm sau sunt treaz? Visez sau eaevea?Rosti 
câteva cuvinte. îşi auzi glasul. Nu, sunt treaz. 
Atunci e mare minune ! Se ridică în picioare 
şi privi cu inima tremurând de fior. Pe bolta 
cerului, deasupra culmilor pietroase dinspre răsărit, 
spre Marea Moartă, o stea cu totul nouă, neo
bişnuită, răsărea încetişor din adâncimea nepă- 
trunsă a cerului, cu o lumină din ce în ce mai 
'orbitoare, mărindu-se tot mai mult. Sclipea cu 
atâta neastâmpăr, par’că era vie, par’că o bu
curie mare o făcea sâ se mişte şi se tot mărea. 
Rând pe rând, celelalte stele din jurul ei păleau 
şi se stingeau ună câte una. Din focul ei, un 
mănunchiu puternic de raze porneau în linie 
dreaptă şi se coborau pe pământ oprindu se spre 
şi mai marea uimire a lui Veniamin deasupra 
staulului lor. El vedea ţiglele acoperişului şi pă- 
reţii până la jumătate luminaţi de aceste raze 
luminate. Steaua creştea atât de mult, că lui 
Veniamin i se păru o clipă că vrea să cadă a- 
supra pământului. Dar nu. Ea se opri, rămase 
pe loc acolo în înaltul cerului ca o candelă ce
rească deasupra staulului.

— O Iahve, măre este puterea ta — zise păs
torul căzând îa genunchi. — Oare fraţii mei văd 
această minune? — se întrtba el. Se întoarse cu

«

och i în partea lor şi-i zări la lumina focului în- 
genunchiaţi şi ei în faţa puterii dumnezeeşti.

— Mă duc la ei, trebue sâ mă duc! — îşi 
zise Veniamin şi porni aproape la fugă spre cea
laltă colină. El coborâ o vale, trecu peste un 
mic pârâiaş, se căţără de malul râpos de dincolo 
şi se urcă cu uşurinţă la deal. De după nişte 
copaci rupţi de trăsnete, îi ieşiră înainte două 
umbre care alergau cât puteau spre el. Erau 
Fanuil şi Barac. Amândoi veneau cu areeaşi do
rinţă de a-şi îmoărtăşi bucuriile cu Veniamin.

— Ai văzut Veniamin? ai văzut? îl întrebară 
ei îmbrăţişându-1 şi sărutându*l.

Greu ar fi unui om oricât de meşter, să zu
grăvească bucuria sufletească ce o simţiră aceşti 
oameni, când îşi văzură astfel iar îndată frăţia 
lor de mai nainte. Se făcuseră o inimă şi un 
gând, mai mult ca oricând. Ceva din taina 
luminii dumnezeeşti de sus se revărsase în su*

%

fletele lor.
— Mare întâmplare trebue să fi venit pe lume.

— zise Veniamin.
— Dar de ce lumina s’adună pe staulul nostru ?

— întrebă Fanuil. a
O simţire de nelinişte le frământa sufletele. 

Putea să fie steaua aceasta un semn bun, dar 
putea să fie şi o prevestire tristă.

N’avură însă vreme să stea la vorbă şi la 
gânduri mai multe. Ei văzură pe cer cum se 
alegeau din senin nişte nouraşi albi, care se 
luminau cu o lumină aurie pe crestele lor, se
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desfăceau încetul cu încetul apropiindu-se tot 
mai mult de colina lor. Deodată, din mijlocul lor, 
ieşi un înger într’o lumină orbitoare. Gei trei păstori, 
înspăimântaţi, căzură la pământ. Dar îngerul le 
zise: «nu vă temeţi, căci iată vă binevestesc 
bucurie mare,. care va fi pentru tot poporul. Că 
astăzi în cetatea lui David s’a născut vouâ Mân
tuitor, care este Hristos Domnul. Şi acesta vâ 
este semnul: veţi găsi un copil înfăşat în scutece, 
pus într’o iesle». Abia sfârşi îngerul aceste cu
vinte vestitoare, că din adâncurile cerurilor eşiră 
din toate părţile cete de îngeri care se adunară 
în jurul celui dintâi şi cu toţii începură a cânta 
laude lui Dumnezeu: «slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună 
’nvoire!» Ce erau cântările omeneşti faţă de a- 
ceastă cântare îngerească? Fericiţii păstori, sin
gurii din lume care se învredniciră să o asculte, 
ar fi dorit să se topească viaţa lor pământească 
în negrăita dulceaţă a acestor imnuri cereşti. 
Cânta' cerul întreg, cântau par’că înseşi stelele, 
văzduhul, vântul, copacji, colinele şi câmpiile, 
cânta par’că făptura Întreagă. Veniamin se po
meni cântând şi el după chipul îngeresc, pe 
când prietenii lui urmau să i asculte şi pe dânsul.

îngerii se făcură nevăzuţi, nouraşii se risipiră 
cu’ncetul. Steaua rămase mai departe de veghe 
la naşterea dumnezeescului prunc din staul.

— Fraţilor, zise Veniamin, să mergem dar 
şi să vedem cuvântul acesta ce s’a întâmplat, 
pe care Domnul ni-1 făcu cunoscut., La staulul 
nostru să mergem, precum ne arată minunata 
stea.

Ei lăsară oile în ştirea Iui Dumnezeu şi co- 
borâră de vale cât putură mai repede. Aveau
par’că aripi la umere. Se simţeau uşori ca fulgii.

Intraseră par’că într’o nouă viaţă, o viaţă ce
rească. Grijile şi amărăciunile pământeşti pie
riseră. Erau atât de veseli şi senini!

— Mare minune fraţilor, mare minune! — zicea 
mereu Fanuil.

Iuţeau paşii tot mai mult. O luau deadreptui 
prin mărăcini, prin gropi, prin şanţuri, peste 
movile de pietre de morminte. O luară la goană 
s’ajungă mai repede. Ar fi dorit să ducă vestea 
aceasta însemnată, s’o strige, s’o audă lumea 
toată, să ştie poporul Iui Israil că Mântuitorul 
pe care-1 aştepta s’a născut în această noapte. 
Dar nicio altă suflare omenească nu ’ntâlniră
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în calea lor. Somnul era atât de dulce şi lumea 
atât de neştiutoare şi slabă ca să poată veghia!

Gâfâind de fugă, cei trei păstori ajunseră la 
staul, deschiseră încetişor uşa şi intrară Înăuntru. 
Prin mica ferestruie din zid, puternicile raze ale
stelei minunate pătrundeau în staul şi făceau o 
lumină destul de mare. Par’că din însuşi cuprinsul 
staulului invorau încă alte raze de lumină. In
culcuşul din iesle. Sfânta Fecioară îşi ţinea pruncul

lângă ea înfăşat în sărăcăcioase scutice de însăş 
mâna ajutătoare a lui Iosif. O mare bucurie se 
vedea pe faţa ei. Cea mai fericită maică de pe 
lume! Pruncul, scăldat într’o lumină dulce, pe care 
zădarnic ar căuta-o pe pământ, privea cu ochişorii 
lui micuţi în cuprinsul încăperii. Iosif stătea în 
picioare lângă iesle v» ghind asupra lor. Păstorii 
se închinară adânc înaintea pruncului dumriezeesc, 
mulţâmind bunătăţii lui Dumnezeu câ i-a învred
nicit să fie martori la naşterea aceluia care a 
fost de atâtea veacuri aşteptarea lui Israil şi a 
tuturor neamurilor. Ei istorisiră cu multă evlavie 
cum au văzut steau minunată, cum li s’au arătat 
îngerii şi ce i-a spus unul dintre ei caretrtbue 
să fi fost căpetenia lor. Sfânta Fecioară îşi simţea 
inima bătând la sfintele amintiri pe care i le 
treziră cuvintele păstorilor. Ea ştia că îngerul 
care le-a vorbit acestor. simpli oameni buni şi 
săraci ca şi ei, nu putea fi altul decât îngerul 
Gavriil, acela care cu nouă luni în urmă venise 
la dânsa la ceasul rugăciunii şi-i spusese: «bu
cură te cea plină de dar. Domnul este cu tine. 
Binecuvântată eşti iu între femei!... Căci ai aflat 
har înaintea iui Dumnezeu şi iată vei lua în 
pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele 
lui Iisus. Acesta va fi mare si fiu al Celui Prea 
înalt se va chema şi Domnul Dumnezeu ii va da 
tronul lui David părintele său». Şi ea se închi
nase şi răspunsese ca supunere: «iată roaba 
Domnuiui, fie mie după cuvântul tău»! Şi lucrurile 
s’au săvârşit aşa precum vestise îngerul. Iată 
pruncul, iată rodul pântecelui ei fecioresc.... 
Sfânta Fecioară ştia că însăşi ea va fi binecu
vântarea neamurilor şi deaceea mulţămea lui 
Dumnezeu cu smerenie.

Astfel veni pe lume Domnul nostru Iisus Hristos. 
In sărăcie, dintr’o fecioară săracă, în paie, sub 
răsuflarea caldă a vitelor şi în prietenia unor 
păstori de oi. Intr’o mică lume săracă, dar bună. 
In lumea aceea, în care-i va plăcea să trăiască 
toată viaţa lui pământească, pentrucă sâ ne arate 
că rostul vieţii omeneşti e mai pre sus decât 
aceste pieritoare bunuri pământeşti, pentrucă 
sa ne poată zice odată: «îndrăzniţil eu am biruit 
lumea l>

•*
* *

Betleemul dormea adânc, caşi întreg poporul 
lui Israil. O singură casă stătea totuşi de veghe. 
Era casa lui Şelamo mai marele sinagogii. Dar 
ce fel de vf ghe ? De cu seară venise la el Rabi 
Ahilud cu nevastâ-sa, pentru că Şelamo şi cu Suzana 
lui îi poftise cu multa stăruinţă la petrecerea pe
care o pregătiseră. Poruncile lui Iahve erau scrise
pe uşorii uşii. Şi la uşă au şi rămas. La masa 
plină de resturile unor bogate mâncări, cupele 
tot se mai umpleau de vin, căci Suzana cea dar
nică nu aves altă grijă* îndeosebi umpluse ioartt
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cupele pentru Şelamo 
ud. Şelamo, bărbat in

lui

că vorbele i se încurcă tot mai mult, că nu mai 
putea zice un cuvânt lămurit despre răzbunarea

De-ar fi eşit o clipă afară ar fi putut el să vadă 
minunata stea ce semăna atât de mult cu steaua

4

lui Iacob? Ne îndoim.
Dar lucru bine văzut era acesta. Rabi Ahilud,

lui Iahve cu care ameninţa el pe străini la ase- ca marea mulţime a celor de teapa lui, îşi rumega
menea priit juri şi In cele din urmă se văzu nevoit în casa prietenului Şelomo ticăloşia sufletului său
să-şi lase capul pe masă. Bolborosi câteva cu
vinte şi adormi deabineiea. Femeia lui Rabi Ahilud 
se odihnea încailea mai de mult pe perimle pa
tului de lângă masă. Rabi Ahilud rămase destul

ţn care se oglindea ticăloşia unei lumi Întregi, 
pentru mântuirea căreia venise totuşi pruncul din
iesle.

Şi in vremea acea*ta, dumnezeesculprunc aţipea
de deştept pentru ca sâ poarte până la capăt In iesle cel dintâi somn, bunii păstori se întorceau
onoarea petrecerii, măcar cu Suzana cea atât de
d a rn ic ă ....

pe colinele lor, iar deasupra umilului adăpost al 
naşterii lui Hristos străjuia mereu minunata stea

Ce putea să ştie el de minunea din staulul de* ca o mare candelă cerească,
lângă Betleem? Şi avea el oare nevoe s’o ştie? Pr. OH. V. BUTNARII)

*

CHESTIUNEA CALENDARULUI ÎN BISERICA ORTODOXĂ t

CAP. III
C a l e n d a r u l  I u l i a n

Din punct de vedere bisericesc
Chestiunea calendarului, deşi în fond curat

ştiinţifică, iar în aplicare civilă, are totuş şi un 
punct de vedere şi caracter leîigios, pentrucă e 
legată cu sărbătorile Bisericii, şi stabile şi schim
bătoare, şi în special cu cea mai mare dintre 
ele, cu^sf. Paşti.

Cât priveşte legătura dintre calendar şi săr
bătorile stabile, observăm câ, pe de o parte, fie
care din ele îşi păstrează aceeaş data şi con
tinuă a fi serbată în aceeaşi zi stabilită pentru 
ea în calendar, dar din punct de vedere al tim
pului, acest lucru e aparent, întrucât e neîn
doios, că, de oarece în urma diferenţei *5) din
tre cele două calendare, cel Iulian şi cel strict 
solar, nicio dată nu rămâne nemişcată şi neclin
tită din punctul ei stabilit, ci se mişcă şi tran
spune, atunci în mod necesar fiecare sărbătoare 
va urma aceeaş orbită a socotirii lunilor, cu 
care e strâns legată şi prin urmare şi ea se mişcă 
şi schimbă. Această schimbare constă într’o zi, 
după trecere de aproape 128 ani, Intr’un an cam 
după 46720 ani. Din aceasta urmează,că dacă con
tinuăm sâ orânduim şi serbăm sărbătorile noastre 
bisericeşti stabile pe baza calendarului Iulian, 
va veni un timp, când vom serba sărbătorile de 
iarnă primăvara şi vara, iar pe cele de primă» 
vară şi vară toamna şi iarna, şi aşa mai departe. 
Aşa încât pentru a dispărea această transpu
nere şi inconvenientul ei, se impune desigur în
dreptarea calendarului conform cu indicaţiile şi 
concluziile ştiinţei.

Cât priveşte legătura dintre calendar şi săr
bătorile bisericeşti mişcătoare şi în special a sf.

^ Vesi m  pe Oct 1028.

Paşti, care e şi baza lor, observăm următoarele:
Cele privitoare la această sărbătoare le-a orân

duit sin I. ec. dsla Niceea la 325, ,6), care, 
ca să înlăture deosebirile, cari existau în Bise
ricile locale cu privire la timpul şi modul *7) 
serbării Paştilor, şi dorind să consacre acelaş timp 
şi mod al serbării ei de către toţi creştinii, având 
in vedere şi practica majorităţii Bisericilor, tor- 
mu ată pe scurt dar clar in al 7-lea canon apos
tolic sS), a decis ca Paştile sâ se serbeze: 1) 
totdeauna Duminica, 2) Dumineca ce urmează 
după 14 Nisan, adecă după lună plină şi 3) după 
unâ plină care urmează după sau coincide cu 
echinocţiul de primâ-vară *9). Dar pentrucă echi- 
nocţiul de primâ-vară, care, precum rezultă #0) 
şi din cele trei condiţiuni de mai sus, e baza 
fixării exacte a sărbătorii Paştilor şi care cădea 
atunci la 21 Martie, nu are totdeauna aceeaş 
dată, ci diferite, prin trecerea timpului, în urma 
diferenţei ce există între calendarul Iulian şi anul 
solar exact, iar pentru fixarea lui se cer cuno
ştinţe astroeomice, de aceea sinodul dela Niceea 
a Însărcinat Biserica Alexandriei, unde astrono
mia înfloria in adevăr, ca să stabilească în fie
care an data serbării Paştilor şi să o anunţe 
Bisericilor locale, ceeace se şi făcea, dupăcum se 
ştie, prin epistolele numite pascale 3l).

Din aceste dispoziţiuni şi pentru împlinirea 
lor, a decurs treptat Pascalia noastră, canonul 
numit Alexandrin, după care îşi fixează data Paş
tilor de atunci Biserica ortodoxă de Răsărit 3*). 
Fixarea serbării Paştilor după canonul Alexan
drin nu e însă totdeauna şi în totul corectă şi 
exactă. Dovedirea acestui adevăr e uşoară. Păs
trarea exactă a celor trei condiţiuni sinodale, 
cerute pentru sărbătoarea Paştilor precum s’a 
spus mai sus, după care Paştile trebuie serbate 
în Duminica de după: luna plină, ce urmează
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după sau coincide cu echinocţiul de primă vară, la 22 Aprilie şi încă şi anul trecut (1921), când
are ca .neapărată consecinţă, că sărbătoarea Paş- Paştile au căzut la 18 Aprilie, şi aceasta pentru
tilor trebuie serbată în primlle 34 de zile de motivul foarte simplu, că, de oarece adevăratul
primă-vară de după echinocţiul de primăvară, echinorţiu de primăvară e, după anul solar exact,
pentru motivul următor: Dacă presupunem că 8 Martie, cele 34 zile, cari încep dela 9 Martie
In ziua echinocţiului de primă-vară avem lună 
plină şi că această zi e' Sâmbătă, atunci ziua

şi în limitele cărora trebuie să serbăm Paştile, 
conform cunoscutelor dispoziţiuni despre ser-

' —  %

următoare, care e considerată ca prima Dumi- barea Paştilor ale sin. I ec., se termină la 11
nică după luna plină ce coincide cu echinocţiul 
de primăvară, putem serba Pastile 33). conform

Aprilie. Da aceea ortdecâ,‘eori serbăm Paştile 
după 11 Aprilie, nu putem pretinde căi ser-

cu dispoziţia respectivă a sinodului dela Niceea. bâm pe baza cunoscutelor dispoziţiuni sinodale
Pe lângă aceasta, dacă presupunem că In aju
nul echinocţiului e lună plină, trebuie în mod

şi conform cu ele. Pe lângă aceasta, trebuie să 
avem în vedere, că calcularea lunilor nonă, con-

necesar să treacă aproape 29 zile până la prima Sfinţită prin vechiul ciclu al lui Meton 34), con-
lună plină, care contează de«igur ca prima după ţine o eroare, care, adunându-se de atunci în tabe-
echinocţiul de primă-vară, şi dacă ea cade Du- lele respective, se ridică acum la mai mult de

cinci zile. Aşa că dacă continuăm să luăm ca 
dată a echinocţiului de primă-vară pe 21 în loc 
de 8 Martie (stil vechiu), pentru fixarea Paşti- 

de după echinocţiu, aşa că sărbătoarea Paştilor lor noastre şi să calculăm lunile pline după ciclul
nu trebuie să se depărteze mai mult de 34 zile de mai susai lunii, adecă cu vreo cinci zile mai
dela a doua zi de după echinocţiul de primă- târziu decât cele adevărate, nu numai câ nu
▼ară. Şi pentrucă la sin. 1 ec., când. s’au con- suntem de acord cu datele sigure ale ştiinţei,

minica, atunci Paştile se serbează după şapte 
zile, adică la 36 zile, din ajnnul echinocţiului 
de primâ-vară sau 34, socotind dela a doua zi

sfinţit dispoziţiunile numite cu privire la Paşti, 
echinocţiul de primă-vară cădea la 21 Martie, iar 
21 Martie continuă a fi socotit după canonul 
Alexandrin ca data echinocţiului de primă vară, 
urmează câ sărbătoarea Paştilor, oscilând în pri
mele 34 de zile de după echinocţiul de primă
vară, trebuie să se serbeze dela 22 Martie până 
la 24 Aprilie. Având însă în vedere că, din 
cauza diferenţei dintre anul Iulian şi cel strict 
solar, echinocţiul de primă-vară nu putea să cadă 
totdeauna la 21 Martie, iar sin. I. ec. dela Niceea,

dar serbăm şi Paştile noastre de obiceiu mult 
mai târz:u drcât trebuie, uneori cu o lună, adică 
după a doua lună p: nă de primă-vaTâ, adesea 
departe de luna plină lega’â şi pria urmare cu 
conform cu cele ordonate de sinodul dela Ntceea 
In Biserica noastră.

La acestea face să adăogăm şi următorul 
rezultat sigur, câ, dacă continuăm să rânduim 
şi de acum înainte data Paştilor în acelaş mod, 
conform cu canonul nostru pascal alexandrin, 
nu mai e nicio tndoeală, câ va veni o epocă,

când a stabilit serbarea Paştilor pe baza echinoc- în care vom serba Paştile vara, primă-vară şi 
ţiului de primă-vară, în deolină cunoştinţă şi a 
datei, diferite cu timpul, a echinocţiului de primă
vară, înţelegea prin aceasta în tot cazul echi- 
nocţiul de primăvară real şi nn desigur pe 21 
Martie, pe care trecerea timpului îl face ipotetic
şi ideal,—urmează, că, dacă continuăm să orân-
duim serbarea Paştilor pe baza lui *21 Martie 
Iulian, ca echinocţiu de primă-vară, cădem în

iarna.
După cele zise, canonul alexandrin nu e deci 

propriu pentru executarea exactă totdeauna a 
dispoz ţiunilor sinodale, de oarece ne dă date 
neconforme cu ele; de aceea se şi impune în 
consecinţă reforma lui sau Înlocuirea lui cu altul 
mai desăvârşit.

Dar nici canonul gregorian, numit astfel după
două greşeli serioase: a) călcăm spiritul şi scopul numele pipei Gngore XIII şi pus în aplicare de
dispoziţiunii sinodale despre echinocţiul de pri- el, nu şi-a ajuns scopul pentru care a fost in-
ntă-vară, dacă neglijăm fixarea şi data adevă tocmit, de oarece nici el nu ajunge totdeauna

•  _

râtului echinocţiu de primă-vară şi primim pe la împlinirea fidelă şi exactă a condiţiunilor ser-
21 Martie Iulian, care, ne mai reprezentând data bării Paştilor, conform dispoz ţiunilor sin. I ec.

dela Niceea. Dovada evidentă a acestui adevăr 
o face faptul incontestabil, că creştinii, cari ur
mează calendarul şi canonul gregorian, sunt siliţi

d^ept bază a stabilirii serbării Paştilor, şi b) din adesea, din cauza calculelor greşite, pe cari se
cauza întrebuinţării lui 21 Martie Iulian ca echi- bazează acest canon, să serbeze Paştile înaintea
nocţiu de primă-vară, serbăm adesea sărbătoa- celor iudaice (ale legii), când e din contra mai
rea Paştilor nu în limitele primelor 34 de zile, mult decât neîndoios, că Paştile Noului Testa-

echinocţiului de primă-vară real, a ajuns, cu drept 
cuvânt, un echinocţiu ipotetic şi ideal şi prin 
urmare în niciun caz nu trebuie să servească

dela adoua zi după echinocţiul de primă-vară, ment trebuie să urmeze totdeauna Paştilor V.
ci şi după trecerea lor, cum s’a întâmplat şi Testament, cari le şi preînchipuiesc 35). Dar
acum patru ani (1918), când am avut Paştile pentrucă egalizarea solară f
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întârziază mişcarea spre vară a lui 21 Martie mai profesorii catolici dela Paris şi mulţi învăţaţi din
mult decât a lunii iudaice Nisan, iar egalizarea Occident, precum şi toţi protestanţii şi necon-
lunară ( ) comportă în prezent o apre
ciere a lunilor pline medii sau egală cu cea iudaică

siderând nimic faţă de ele, câ calendarul gre
gorian e ştiinţificeşte mai exact decât cel iulian,

sau mai justă decât ea, de aceea, pentrucă luna au criticat la început înlocuirea parţială şi arbi-
Nisan merge spre vară mai iote decât 21 Martie trară a canonului alexandin prin cel gregorian,
după calendarul gregorian, Paştile Bisericilor apu- făcută încă fără vreun rezultat practic, şt impu
se ne vor preceda celor iudaice. Din această sin- nerea arbitrară a calendarului gregorian şi au
gură eroaie, pe lângă celelalte ale canonului gre
gorian, eroare ce e incontestabil foarte serioasă, 
de oarece răstoarnă cu totul şi desfiinţează com
plect raportul care există şi trebuie să existe 
totdeauna între cele două Paşt*, ale V. şi N.

refuzat acceptarea lui, dar au fost mai pe urmă 
constrânşi sâ-1 primească, numai în urma forţei 
şi impunerii guvernamentale. Aşa că, după cele 
de mai sus, nici canonul gregorian nu e tot
deauna propriu pentru fixarea exactă a datei

Testament, eroare pe care canonul alexahdrin Paştlor conform cu dispoziţiunile sinodale, drept
în adevăr n’o are, înţelege oricine uşor, câ nu care se şi impune prin urmare şi reforma lui
există niciun motiv suficient şi real, raportat fie 
la găsirea mai uşoară a Paştilor, fie la fixarea
lor mai desăvârşită şi mai exactă, aşa ca să fie 
justificată şi necesară înlocuirea unei pascalii prin 
cealaltă. Din contra, respectul faţă de sinodul 
dela Niceea, care a avut în vedere unucarea
sărbătorii In diferitele Biserici, a impus conti
nuarea acestei sărbători conform cu indicaţiile 
Bisericii din Alexandria şi a fixării ei pe baza 
canonului alexandrin, făcându se astfel posibilă 
evitarea desacordului şi scisiunii în Bserica lui 
Hristos. Plecând dela’ aceste motive şi dorind să

sau înlocuirea lui cu altul mai desăvârşit.
Din cele de mai sus, conchidem că ambele 

canoane au lipsuri, mai puţine cel alexandrin, 
mai multe cel gregorian şi că ambele au ne
voie de reformă, sau că se impune înlocuirea 
ambelor printr'unul mai desăvârşit, pentrucă nici 
unul nu dă totdeauna data exactă a Paştilor, 
de acord cu dispoziţiunile sinodale.

Dar în asemenea caz trebuie desigur exami
nat, dacă acest lucru e sau nu permi  ̂din punct 
de vedere bisericesc.

Sin. I ec. dela Niceea a orânduit ca Paştile
pună capăt neînţelegerilor şi certelor dintre Bi- să se serbeze în prima Duminică de după luna
sericile Romei şi Alexandriei, cu privire la fixa- plină, care urmează după sau coincide cu echi-
rea datei Paştilor, si pentru a obţine serbarea 
lor în aceiaş timp 36), Papa Laon I a ajuns la

norţiul de primă-vară. Această orânduire n’a pro
venit direct dela sf Sinod ecumenic, nici nu poate

444 la înţelegere cu Ciril al Alexandriei şi con- fi privită ca dispoziţiune dogmatică a lui, ci con
vins de argumentele acestuia, a primit şi intro
dus ia Roma canonul alexandrin. DHa aceste

stituia un uz bisericesc treptat format, in vigoare 
la cele mai multe Biserici inainte de întrunirea

motive plecând între altele şi monahul Dionisie acestui sfânt sinod, care s’a şi mărginit ca şă-l
Exigaul 37) sau cel Mic, cum se numia însuş, legalizeze şi consfinţească, pentru a ajunge la
şi având convingerea că canonul alexandrin e unitate în Biserică, cum se coftfirmă cu epistola
mai exact, l-a întrodus în Biserica occidentală, Iul Constantin cel Mare către episcopii sinodu-
desfiinţând calculul pascal intradus din nou la iui: «...de aceea, pentrucă se cuvine ca lucrul
Roma de către urmaşii lui Leon I. Şi astfel prin să fie astfel îndreptat, încât sâ nu avem nimic
el, Isidor de Sevila 3S), Beda Venerabilul şi Carol comun cu acei ucigători ai părinţilor şi ai Dom-
cel Mare, a predominat serbarea Paştilor în aceeaş nu'ui, este o rânduială potrivită, pe care o pâs-
zi, în Răsărit şi Apus. Tot dela aceste motive 
plecând şi Andronic II, când Nichifor Gregoras

trează toate Bisericile părţilor apusene, sudice 
şi nordice ale lumii şi unele dintre cele orien-

(1323) i-a supus o îndreptarea pascaliei «...Im- tale, pentru care In present toţi au crezut că e
pârâtul a cedat, cum zice, dovezii, ba ar şi în- bine şi am promis că place înţelepciunii noas-
griji ca sâ facă Îndată îndreptarea, dar ca nu tre, ca ceeace la Roma, in Italia şi toată Africa,
cumva aceasta să pară celor neştiutori mai mult Egipt,. Grecia întreagă.... e păstrat într’o singură
confuzie şi sâ aducă sciziune în Biserică, a lăsat şi de acord părere, să fie primit cu plăcere şi
chestiunea sub tăcere şi neaplicată. Căci nici 
n’ar fi uşor, a zis, ca să alergi şi convingi pe ^Rândueala despre care face menţiune epistola
toţi compatrioţii, pe continent şi fiecare insulă, găseşte în can. VII apostolic, care zice: «Dacă
ca să se înveţe cu îndreptarea. Iar ca să-i im- vreun episcop sau presbiter sau diacon va serba

de înţelepciunea voastră*.

părţi, unii serbând o sărbătoare, alţii alta, nu 
e prea folositor. Aşa că dintre amândouă a părut

sfânta zi a Paştilor cu Iudeii, înainte de echinoc- 
ţiul de primă-vară, să se caterisească*. Când a

mai uşor sâ rămână lucrurile cum sunt şi cum procedat la întărirea rânduelii existente în ches-
au rămas până la noi* (Nichifor Gregoras, cartea
VII, cap. 13). Dela aceleaşi raţiuni plecând şi

coc

sfinţirea dispoziţiunii necesare, precum am



1064 BISERICA ORTODOXA ROMÂNA
Ifcrffc.

Sinodul dela N;ceea n’a întocmit Insă, nici n’a 
prescris un sistem şi canon anumit pentru gă
sirea datei Paştilor. Acest adevăr se confirmă 
cu faptul următor: Dacă acest sfânt sinod întoc- 
mia un asemenea canon, ar fi fost pe de o parte 
de prisos ca să încredinţeze Bisericii din Alexan

Prin urmare, după părerea sf. Sinod I ec. dela 
Niceea, fixarea exactă a sărbătorii cere să se 
aibă în vedere echinocţiul de primă-vară real 
şi prin urmare iuna plină adevărată. Aceasta o 
confirmă şi sf. Epifaniu, la sfârşitul sec. IV zicând: 
«Biserica are nevoie nu numai de a patruspre- 

dria aflarea Paştilor, iar pedealtă parte n’ar fi zecea zi a lunii, ci şi de mersul soarelui, pentru
avut în tot cazul loc sau n’ar fi luat cel puţin ca să nu facem într’un an Pastile de două ori,% t

atât de mari proporţii neînţelegerile şi certurile iar !n altul niciodată; de aceea ţinem seamă de
cu privire la Paşti, mai ales Între Bisericile Alex
andriei şi Romei, certuri incontestabil reproba
bile, cari la drept vorbind nu se referau la acea
stă dispoziţiune sinodală privitoare la Paşti, pe 
care aceste Biserici n’au contestat-o niciodată,
□ici n’au dat cu ştiinţă dovadă de neglijenţă, 
sau indiferenţă în observarea ei, ci se referiau 
din contra la propriile lor canoane, prin cari 
fiecare Biserică se silia să aplice această dispo 
ziţiune sinodală, care constituia baza sisteme
lor şi canoanelor rotative în uz la ele pentru 
aflarea Paştilor. In afară de aceasta, nu e desigur i-au rupt ancorele şi au mutat o din locul cu-
nicio îndoială, că, dacă sinodul dela Niceea ar 
fi formulat un anumit sistem propriu pentru afla
rea Paştilor, Bisericile interesate ar fi fâcut în 
tot cazul apel la el în dscuţiunile şi tratativele 
dintre ele, despre cari s’au păstrat destule pro
cese verbale, în cari nu se raportă însă nimic 
cu privire la acest lucru.

ziua a patrusprezecea, dar trecem de echinocţiu 
şi facem în sf. Duminecă sfârşitul împlinirii» 
(Epifaniu Kata TesoapsoxatSsxautrov). Şi mai 
clar vedem formulată această părere la Nichitor 
Grigoras, care zice: «având dar nevoie de toate 
acestea, pentru a căuta fidel cu exactitate luna 
plină de după echinocţiu, pentru a nu călca dis- 
poziţiunile Bisericii; căci greşind aqeasta, urmează 
să greşim şi ziua în care suntem datori sâ ser
băm, şi să rătăcim pe mare necunoscută ca o 
corabie rătăcită, pe care luând-o nopţi şi ierni,

venit.»
Dar la găsirea echinocţiului de primă-vară real

şi a lunii pline reale nu se ajunge cu canoanele
în uz, alexandrin şi gregorian. Dacă prin urmare 
amândouă aceste canoane, şi cel alexandrin ţi 
cel gregorian, sunt pe de ’o parte şi necompe
tente şi improprii pentru executarea fidelă a

- Putem zice cu siguranţă, că nu fâră motiv a dispoziţiunilor sinodale privitoare la sărbătoarea
evitat sinodul dela Niceea fixarea unui anumit Paştilor, iar pe de alta n’au provenit dela s:n.

I ec. nici dela vreun altul în urmă, urmează in
contestabil că ele nu au nicio autoritate bise
ricească şi că prin urmare din punct de vedere

canon pentru aflarea Paştilor; nu numai pentru 
că nu avea nicio misiune astronomică, ci numai 
împuternicire şi autoritate dogmatică, dar şi pen
trucă era în deplină cunoştinţă a egalizării solare 
( ) care transportase în sec.
IV după Hristos echinocţiul de primăvară dela 
24 Martie, cu care coincidea pe timpul luiluliu 
Cesar, la 21. De aceea şi având în vedere miş
carea şi schimbarea datei echinocţiului de pri
mă-vară, ştia bine că nu putea şi nici nu tre
buia desigur să lege data sărbătorii cu 21 Martie. 
Tot de aceea a socotit de prisos şi formularea 
unui anumit sistem propriu pentru aflarea Paş
tilor. Aceasta se confirmă şi cu cuvintele

bisericesc nu există nicio piedecă la înlocuirea 
lor cu .altele proprii şi cari să aibă perfecţiunea 
cuvenită. Şi nu numai că nu există nicio pie- 
decă şi că e permisă înlocuirea lor, dar, din 
contra, şi observarea exactă a numitelor dis- 
poziţiuni sinodale impune găsirea unui canon 
şi metod analog. Dacă avem în vedere că dis- 
poziţiunile Sinodului dela Niceea aveau carac
ter curat astronomic, cum se confirmă şi din 
locul mai _ sus anvntit al Sf. Epifania, şi că 
după spiritul acestui Sf. Sinod numai prin obser- 

prezent», pe cari le citim în epistola lui Cons- vaţiuni astronomice ar fi posibilă executarea dis-
*îft

tantin cel Mare către episcopi: «....pentru care 
în prezent toţi au crezut că e bine...», din care 
se deduce clar, că după părerea sf. Sinod dela 
Niceea, dependenţa şi fixarea sărbătorii Paşti
lor pe baza lui 21 Martie ca dată. a echinoc
ţiului de primă-vară era provizorie şi că se im
punea în mod necesar în viitor ca să fie lăsat 
21 Martie şi ca cei cari voesc fixarea exactă a 
datei Paştilor să se conformeze cu can. VII apos-

poziţiunilor numite, din care cauză pe de o parte
şi sinodul a evitat formularea unui anumit sistem 
şi canon respectiv, iar pe de altă parte a în
credinţat lucrarea respectivă Bisericii Alexan
driei, unde astronomia înfloria în adevăr, se de
duce fără îndoială, că fixarea echinocţiului de 
primă-vară şi a lunii pline prin tabele astrono
mice va fi cea mai proprie pentru aplicarea fidelă 
a dispoziţiunilor sinodale privitoare la Paşti. E

tolic, care vorbeşte despre echinocţiu. «Dacă vreun drept că tabelele astronomice se îmbunătăţesc
episcop sau presbiter sau diacon va serba sfânta treptat, din care cauză şi datele tabelelor în
zi a Paştilor înainte de echinocţiul de primă-vară, vigoare se pot dovedi din tabelele mai nouă ca
cu Iudeii, să se caterisească». inexacte, dar acest lucru e mai mult în' avan-



C la s a  I I .  Noul Testament. In acest studiu se 
va stărui asupra vieţii minunate şi învăţăturilor 
Dumnezeeşti ale Mântuitorului precum şi asupra 
personalităţii celor mai însemnaţi apostoli şi e- 
vanghelişti.

Sunt de părere că n’ar fi lipsită de interes 
citirea scrisorii, pe care centurionul roman, Pu- 
blius Lentulus- a adresat-o împăratului Tiberiu, 3) 
tn care scrisoare acest roman iace portretul fi
zic şi apologia morală a lui Iisus Hristos. Lec
turi din poveştile frumoase** ale scriitoarei Selma 
Lagerloef, precum şi din valoroasa lucrare a d-lui
S. Mehedinţi: «Poţi fi om deplin dacă nu eşti 
creştin ?» 4) vor complecta studiul învăţăturilor 
din Noul Testament.

C la s a  I I I .  Noţiuni elementare de Dogmatică
şi Morală Creştină. Ele vor fi predate în mod 
apodictic, cu scopul de a sădi în conştiinţa co
piilor anumite principii religioase şi morale. O 
explicaţie mai largă a, dogmelor sau discuţiuni 
cu caracter de controversa, se înţelege dela sine 
că vor fi ca totul evitate in această clasă.

Ca conşideraţiuni de ordin general, trebue să 
adaug că învăţământul Religiei în cursul interior 
▼a fi dominat de concepţia pur religioasă, adică 
de ideia unei Providenţe Divine, care a inter
venit direct în viaţa omenească, pe cale de Re- 
velaţiune, călăuzind primii paşi ai omului primitiv.

De ex: Dumnezeu ă zis... Dumnezeu s’a ară
tat... a binecuvântat... a răsplătit... a pedepsit.... 
Pentru elevul de curs inferior ideia de Dumnezeu 
trebue sâ fie nedespărţită de viaţa sa sufletească; 
să-şi închipue pe Dumnezeu, să-l asculte şi sâ-1 
urmeze. La această vârstăţ raţionalismul nu are 
ce căuta, copilul fiind dispus prin fiirea lui însăşi 
sâ primească adevărurile religiunei sub forma 
figurată, în care sunt prezentate in Scriptură.

Este de nepreţuit folos pentru dlev şi în deo
sebi pentru viaţa lui de mai târzia sâ păstreze

Apoi ar fi oare o metodă greşită de a arăta in şcoală pe poporu 
cvreiesc ca popor ales?

Aceasta e bine s'o discutăm, intru că* grija noastră trebuie sâ 
Să fie: care sunt cele mai proptii ^nu cele mai bunt-) roattriîile 
din Biblie pentru dat copiilor in şc<>ală ii cu putirţă ca idt ia  de 
popor ales sâ nu fie cea mti proprie. Dacă se poate preda roa* 
teridlul biblic, făiă a mai scoate la iveală această idtie, bine» 
să se facă dovada Dar nu v a  fi chestiunea de părtinii ea tui
Dumnezeu.-Noia Arhim. SCKIBAft*

•> Să ss facă citirea scrisorii sutasului roman Publins L^ntnlus 
către împăratul T b riu?... D’apoi aceea e scriere istorică? Na e 
dcluitură apocrifă de mai târziu ?

Nu putem lucra pentru a doved ceva cu materiale care n'au 
In ele put-rea de a dovedi.—Nota A S.

»

4) Scrierea d--ut S. Mehedinţi „Poţî fi om declin da~ă nu 
eşti creştin*4 e tot aceiaşi cu „Kxpiicarea Evargheliilor4* pentru 
cla*a I a lieeielor. care este şi introdusă în şcoale. N» maî titlul 
e schimbat. Deci nu e o carte ds cit*re deosebită. D. Teodo- 
resru Ins*, care o recomandă, se vede cft n’a cetir-o, căci altfel 
n*ar recomarda-o Are mari calităţi de stil, ca tot c« scrie d. 
Mehedinţi, dar inrolo e plină de greşeli din punct de vedere 
bisericesc. Susţ ne cu îndârjire că Hristos s'a născut în Nazaret, 
adică părerea celor care pretind ci Hristos n'a fost Evreu. Ii 
convine d-lui Teodorescu asta, faţă de spusele Evangheliei şi

jproorocsito Vechiului Ţe§ţaoi$iiţ k> $.
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convingerea unei puteri conştiente universale — 
Providenţa Divină — care, odată cu întocmirea 
tuturor entităţilor firei în cadrul unor ' 1-gi eterne 
se ocupă şi de ea, sălâslueşte în el, călăuzin- 
du-1, câ Universul nu poate fi opera unei întâm
plări oatbe, opera hazardului, ci expresia evi
dentă a unei puteri conştiente universale care 
a pus în totul o lege şi o finalitate.

C l a s a  IV .  Se va studia Istoria Creştinismului,
Începuturile şi desvoltarea nouăi religiuni, Scrie
rea Evangheliilor, Personalitatea fiecărui evan-
geli:ty precum şi a aposto ilor celor mai însem
naţi; Persecuţiunile îndreptate împotriva creşti- 
nismnluiy adoptarea nouăi religiuni în Imperiul Ro~ 
man, şi răspândirea lui in lume, Principalii Scrii
tori şi personalităţi maH creştine♦ De ex: Ioan 
Hrisostom, Const. cel Mare, Arie, Fer. Augus- 
tin, Avtroes, S-ta Terţ za, Sf. Gheorghe, Papa 
Grigorie al Vll-lea, Toma de Aquino, Leon al
X-lea.

Marii reformatori religioşi: Luther, Calvin, Hon- 
terus, Huss, Wicleff.

2. Clasa V-a. Se va studia Istoria Bisericii
%

Române, insistându-se asupra rolului pe care 
Biserica l-a avut in păstrarea naţionalităţii. Uni
rea unei părţi a B.sericii Române din Ardeal 
cu Biserica Apuseană şi urmările din punct de 
vedere cultural şi naţional al unirii pentru po
porul Român.

»

C la s a  V I .  Studiul religiunii se va începe cu
Geneza şi Evoluţia ideii de Dumnezeu în ome
nire până la Monoteism, după aceia se va face 
din punct de vedere Dogmatic, un studiu com
parat al principalelor religiuni monoteiste: Bu
dismul, Mozaismul, Creştinismul şi Mahomeda
nismul. Se va insista asupra originei şi evolu
ţiei ideiei de Trinitate în concepţia de Dumnezeu.

C la s a  V I I .  Studiul comparat al moralei ce
lor patru religiuni monoteiste amintite, insislân- 
du se asupra caracterului fiecăreia dintre morale. 
Pentru a se studia morala mozaică se va pre
tinde traducerea în româneşte a celor două e- 
diţii de Talmud 5): Talmudul de Ierusalim şi Tal
mudul de Babiion, care până în prezent au fost 
păstrate în taina, în limba ebraică şi rezervate 
folosinţei exclusive a poporului evreu. De ase
menea, se va insista asupra traducerii Coranu
lui, •) în care se găsesc unele minunate învăţă*
turi.

Comparând între ele moralele celor patru re
ligiuni, se va pune în lumină superioritatea mo-

i

*) Autorul pretinde preă mult casă se traducă Talmudul. Apoi 
ştii ce e asta? S i umpli rafturi ’ntrtgi cu cărţi Cări talmodol 
nu e o cane, ai un dulap întreg t.ine să traducă şi să ti părtaşei 
acestea? Aj mge să ai o culegere dm el, cum este în aite limbi, 
— Nota A. S.

*) Coranul este tradus de răposatuî Arhitaahdrit IsoptKmlj eţje
% acum 1 «ii H A. '
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pe cea rătăcită?» (Matei 18, 12) Ce amestec 
însă să aibă Stata! In materie de credinţă, s’ar 
putea întreba cineva. Nu e liber să creadă fie- 
care cum vtea ? Oare Constituţia nu garantează
libertatea religioasă ? Da, Insă nu fără prevedere.

t

De pildă, e liber oricine, dar libertatea să n’o 
folosească in dauna Statului. Statul Iţi lasă slo
bode toate acţiunile, numai să nu cauţi să lo
veşti lntr’insul. Noi, Biserica, cari lucrăm mână

• >

’n mână cu Statul pentru binele acestui neam, 
nu putem ii indiferenţi şi cu niciun chip nu vom 
tăcea, când vedem că,, se tinde la desmembrarea 
acestui organism. Cum vine voi ba aceasta? 
Avem dovezi pentru a susţine o afirmaţie atât 
de gravă? Da. Sectanţii aceştia In propaganda 
lor se folosesc de mijloace viclene. Susţin câ 
singura carte demnă de crezământ e Sf. Scrip
tură. Cu toate acestea Împarte celor slabi In 
credinţă, sumedenie de cărţi, care tălmăcesc Cu
vântul Domnului, dar nu sunt riguros vorbind

f

Cuvântul lui Dumnezeu. In o broşurică întitu
lată: «Fiii luminii», vorbind de Sf. Scriptură, 
iată ce spune: «Biblia este descoperirea lui Dum
nezeu, ea poate fi Înţeleasă. Dacă ar fi Intr’lnsa 
părţi cari nu se pot înţelege, acele părţi n’ar 
mai fi o descoperire. Dumnezeu nu a dat oa- 
nunilor o carte pe care să no poată înţelege».
Nu se vorbeşte deci că e nevoe de o tălmăcire 
a cărţilor sfinte. Ei rezolvă problema foarte sim
plu «Dumnezeu nu a dat oamenilor o carte pe 
care să n’o poată Înţelege». Minunat lucru. Şt mai 
minunat e când vezi, cum se contrazic dela o 
broşură la alta. In cărticica lor : «Cine a ho-' 
tărlt, cari cărţi să alcătuiască Biblia: Dumnezeu, 
sau oamenii ?> voind sâ Întărească cu citatul 
din a doua Epistolă a Apost. Petru că Sf. Scrip
tură a fost. de Dumnezeu hotărită ce cărţi sâ
cuprindă, fără să-şi dea seama, se contrazic cu 
cele afirmate In «Fiii Luminii».

«Şi îndelunga răbdare a Domnului nostru so-
cotiţi- o drept scăpare, dup ă cum şi iubitul nos- •
tru frate Pavel v’a scris potrivit Înţelepciunii
date Iui, cum v’a scris şi în toate epistolele,
in care epistole sunt greu de înţeles uneley pe 
care cei neştiutori ţi neîntdriţi le întortockeasă, 
ea ţipe celelalte Scripturi, spre petrea lor*. (II 
Petru cap. 3 , vers 15, 16). Cu asta însă nu s’a 
dovedit că sunt Impotrivitori Statului. Avem 
dovezi ta îndemână pentru această învinuire?

In cartea lor *0  scurtă expunere a Principiilor 
Comunităţii Evanghelice a Adventiştilor de ziua 
a şaptea» la pagina 56 vorbesc de* stăpânire: 
«Noi credem că stăpânirea e rânduită de Dum
nezeu şi că este slujitoarea »lui Dumnezeu spre 
binele omenirii, pentru protejarea şi apărarea 
celor buni şi pentru pedepsirea celor răi, spre 
asigurarea ordinei sociale». Acesta e punctul 
lor de*credinţă privitor la stăpânire. Dacă ne-am 
lua după ce scriu şi n’am ţiifea socoteală de 
ceia ce fac, ar trebui să se spună că n’avem 
de ce ne îngriji. La pagina 59 a aceleiaş cărţi 
vorbesc de jurământ şi îl admit. cu condiţia ca 
să nu fie «deşert* Forma şi formula legală a 
jurmântului de a declara: «In numele lui Dum
nezeu, jur, că voiu spune adevărul», sau «In nu
mele lui Dumnezeu jur credinţă regelui», le so
cotim în totul evanghelice şi potrivite cu regula 
credinţei noastre». Ce mai avem deci de grăit 
împotriva unor oameni nevinovaţi? Iată ce. Avem 
a le imputa că nu sunt consecvenţi. Ori mai 
ştii, poate şi-a schimbat lupul pârul... Citatele 
de fcţâ sunt destul dfe semnificative. Ce însem-

/ •
neazâ făţărnicia lor, de a aşterne pe hârtie una, 
şi în practică a face cu totul alta ? Dacă nn 
admiţi jurământul şi Înveţi chiar pe cei ce întră 
In sectă să nu jure, pentru ce nu se păstrează 
şi în scris aceiaşi glăsuire? Când vor face «po
căinţa» pentru această inconsecvenţă condam
nabilă? Cum rămâne cu sufletele pe cari le-au 
zmuls <Jela sânul maicii lor, Biserica ? Dacă se 
dovedeşte cu prisosinţă, că nu umblă cu cuget 
curat, pentru ce mai au îndrăzneală să grăiască 
oamenilor? Sufletul trebuie să ni se cuprindă 
de revoltă justă, în faţa acestor destăinuiri. Am 
crezut că sunt sinceri, îi socoteam nişte oameni 
buni la suflet, victime a unei înţelegeri greşite 
a Si. Scripturi. Când cercetezi mai de-aproape 
lucrurile, decepţia e amară. Nu Îndemn să se

% •, \

siluiască convingerea religioasă a nimănui. Ru
găm stăruitor pe toţi voitorii de bine a acestei 
ţări să-şi ridice g’asul şi să ceară Guvernului 
să li se interzică propaganda. «Vai celui ce se 
zminteşte; dar mai vai celui prin care vine zmin- 
teala» spune Mântuitorul. Când este destul de

#

clar, ca lumina zilei, că sar pe aiurea in staulul 
oilor, cum poţi să Ie laşi liberă propaganda?

Pr. MINA GASPAR 
Botoşani
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Sfântul evanghelist Matein istoriseşte in Evan-
• • *

Pentru a putea răspunde la întrebarea, cum
ghelia sa (2, 1— 2, 7— 12), sfinţii părinţi şi scrii- anume au putut şti magii de mai nainte naşte-
torii bisericeşti au repetat şi susţinut în scrierile 
lor şi întreaga creştinătate a crezut şi mărturisit

rea Mântuitorului, trebue să ţinem în seamă fap
tei, că de orice naţionalitate vor fi fost ei, adică

în toate timpurile şi crede şi mărturiseşte şi astăzi, fie că au fost haldei, cum e mai probabil, fie că
că naşterea Mântuitorului nostru Iisus Christos 
a fost precedată şi prevestită de o stea.

au fost perşi şi ded adoratori ai lui Mitra, felul 
lor de a interpreta mersul stelelor era acelaş, a-

să cunoaştem principiile astrologiei asiro-babilo
niene.

Este adevărat, că părerile sunt împărţite asupra dică cel haldeian sau asiro-babilonian, pe care îl
naturii stelei, căci unii cred că ar fi fost o cometă, adoptaseră şi perşii şi se impune dar să căută
alţii un tneti or, alţii o conjuncţie de stele, iar alţii 
o stea noua'), dar aceasta nu micşorează şi nu 
schimbă cu nimic realitatea şi valoarea faptului, 
care stă mai presus d< discuţ une.

Cercetările mai nouă pre tărâmul astrologiei 
haldaice sau asiro-babiloniene întăresc istorisirea 
Evangheliei, căci arată că a fost cu putinţă să 
se cunoască de mai nainte, prin ajutorul astrolo* 
giei, timpul şi locul naşterii Mântuitorului.

O privire asupra însemnătăţii şi rostului ma
gilor şi al astrologiei la popoarele vechi din Orient 
şi în deosebi la asiro-babilonieni va învedera 
aceasta.

a *
In  cartea proorocului Daniil (i,28; a, *,,e) cu

vântul „mag* are înţelesul de %ghicitor sau pre
zicător* şi cum ghicirea se făcea mai mult din 
cetirea în stele, mag este sinonim cu astrolog.

In faptele Apostolilor (13, 6) găsim cuvântul 
ag, aplicat unui oare care Bar-Iisus, cu înţe

lesul de nprooroc mincinos“ şi tot acolo (13,8) a- 
flăm preţioasa lămurire, că „E lim a un alt nume

sau .vră'al acelui Bar-Iisus, însemneaza „mag
jitor“.

Numeroase inscripţiuni punico-feniciene, desci
frate în vremea din urmă, arată că cuvântul elim =

are semnificaţiunea de „astrolog“ *).

Acelaş înţeles trebuie dar să-l aibă vorba „mag*

Religiunea asiro-babilonienilor era o religiune 
astrală, adică în care zeităţile de căpetenie erau 
soarele, luna şi cele cinci planete cunoscute în 
vechime. Caracterul astral al religiunii lor ne 
lasă să înţelegem, că asiro babilonienii trebuie să 
se fi îndeletnicit din cele mai cărunte vremuri 
cu observarea şi studierea cerului înstelat Cer
cetătorii trecutului îndepărtat al acestui popor ne 
şi asigură, câ elementele astronomiei ca ştiinţă 
erau cunoscute în Babilon cu trei mii de ani 
înainte de Hristos, căd — afară de o bogată co
lecţie de însemnări astrologice şi de rapoarte o- 
fidale foarte vechi — s’au păstrat tot felul de în
semnări, unele destul de amănunţite şi precise, 
despre luna nouă şi luna plină, eclipse de lună 
şi de soare, cearcăne în jurul lunii şi al soarelui, 
diferite observaţiuni asupra planetelor, stelelor 
fixe, cometelor şi meteorilor. Este de netăgăduit, 
că toate aceste observaţiuni n’au avut dela început 
caracter ştiinţific, ci urmărieau numai un scop 
practic: deducerea din ele a tot felul de învăţă
turi cu aplicare la vieaţa publică. De aceea nia 
nu se făcea deosebire între fenomenele astrono
mice şi cele atmosferice şi meteorologice, din a- 
cest puncţ de vedere Şi unele şi altele erau de 

şi în Evanghelia dela Mateiu, unde se povesteşte 0 potrivă de bine venite pentru preotul babilo
despre venirea magilor dela răsărit, ca să se în
chine pruncului Iisus în Betlehe

Fnnd astrologi, adică oameni cari se îndeletni
ceau cu studiul cunoaşterii stelelor, magii au avut 
deci putinţa să ştie de mai nainte, pre temeiul cu
noştinţelor lor speciale, naşterea Mântuitorului. A- 
ceasta este încheierea la care ajung mai mulţi 
învăţaţi teologi şi asiriologi contimporani, atât 
dintre protestanţi cât şi dintre catolici %

nian, ca să prezică din ele viitorul statului său 
al regelui, a cărui soartă era strâns legată de a 
statului.

Numai de pe la anul 700 a. Hr. — după pă
rerea unui excelent cunoscător al astrologiei şi 
astronomiei asiro-babiloniene *) — însemnările as- 
trologice au împrumutat înfăţişare strict ştiinţifică, 
s’au transformat din astrologice în astronomice

Ceeace a favorizat în chip deosebit la asiro- 
babilonieni studiul astrologiei şi l-a dus la o în •

M Vezi articolul: „Steaua Magilor” de subsemnatul, în ana! 
XXXVI I» No 10 (Tanuarie 1915) al acestei r* viste 

•i Vezi articolul: „Elym, der Astrolog" de H Grimme, în Ori* 
entalische Literaturzeitung, anul XII (1909), pag. 207 ţi urm.

*) Dintre protestanţi: Friedrich Debtzsch, Paradies 133; Zim*
sad 4a# Alte T $06 «i AMrod Je~

remias, Babylonisches im Neuen. Testamente 62; iar dintre ea* 
tolici: Hantheim, In Der Katholik I XXXVII <1907) 116 şi uns, 
?i Kellner, lesus von Nazareth (190»),

*) Jesuitul F. Kugler, in opera sa: Sternkande und Stern di erm 
îm Baba! ţ*ol# J, M&ustvr JC©7. pag. 1 3 )

Z
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florire ce nu se cunoaşte la vreun alt popor este 
pe lângă seninătatea cerului, în cea mai mare 

parte a anului, ceeace este la fel în tot orientul— 
concepţiunea lor religioasă despre lume. După 
un vechiu mit cosmogonic al lor, atât lumea ce- se întâmpla în el trebue să se întâmple şi pe pă-

\

Două sunt principiile de care ei se călăuziau 
în deducţiunile lor, principii pe care le-am întâl
nit deja şi care sunt:

i. Că cerul este prototipul pământului şi tot ce

reasiă, cât şi cea pământească constau din câte 
trei regiuni: superioară, m jlocie şi inferioară, aşa

rnânt, si
2. că împărţirea pământului în state, provincii, 

că tot ce este pe pământ este şi în cer şi tot ce oraşe, precum şi existenţa râuri or, munţilor; câm-
ntocmai la ftleste şi se petrece în cer se oglindeşte pe pământ.

Aşa de departe se ducea această asemănare, că 
se împărţea cerul în state şi provincii şi oraşe, câmpii cereştietc. 
şi se voibia de munţi şi ape cereşti, corespun-

impărţiri a cerului şi existenţei de râuri, munţi,

zătoare cu cele de pe pământ °).
Această strânsă legătură între cer şi pământ se 

observă şi !n mituri şi legende, cum e d. p. în mi
tul lui Etana, al lui Adapă şi al lui Ghilgameş, 
în care fenomenele naturale sunt aşa fel ames
tecate cu învăţături şi speculaţiuni teologice, ca 
pot fi aplicate deopotrivă de bine la întâmplări 
de pe pământ sau din cer 6).

Dacă la acestea mai adaogăm, că corpurile ce
reşti erau socotite ca locuinţa zeilor, ba poate

Ambele principii se pot evidenţia cu nume
roase citaţiuni din bogata literatură de semne şi 
tâlcuirea lor.

Iată câteva exemple pentru ilustrarea primului 
principiu:

„Dacă luna se vede în ziuaîntâiu a arătării ei. 
în ţară va fi linişte şi belşug. “

„Dacă z'ua întâi este neobişnuit de lungi, re
gele va domni vreme îndelungată*.

Soarele, luna şi planeta Jupiter eran socotite 
de asiro-babilonii ni ca prototipul regilor, pentruca

ai luminoase dintrechiar ca zei, şi că zeii rânduesc soarta oamenilor ele sunt cele mai mari şi 
şi tot ce e pe pământ, înţelegem cu uşurinţă, că
tot ce se presupunea că se petrece în cer sau în 
lumea zeilor, uima cu necesitate să se petreacă
şi pe pământ şi între oameni. Cunoscând dar cele 
ce se petrec în cer, se cunosc de mai nainte cele 
ce se vor petrece pe pământ

Aşa se explieâ expediţiunile de cucerire pe care 
le au făcut cu mai mult de două mii de ani 
înainte de Iisus Hristos, regii Sargon dinAgade 
şi fiul său Naram Sin pâna în apusul îndepartat 
şi că vieaţa publică a asiro babilonienilor se ori
enta pâna în cele mai mici amanunte după ceeace 
preoţii astrologi =  barn pretindeau că au cetit în 
stele, care erau privite ca: „tâlmaci\ sfetnici, soli 
ai cerului către pământ, scripturi ale cerului“ etc.

In scopul de a putea servi la orientarea vieţii 
publice, s’au întocmit numeroase şi minuţioase 
tabele de toate stelele şi constclaţiunile favorabile, 
şi defavorab.le diferitelor acţiuni omeneşti şi tot 
felul de preziceri pentru fiecare act şi împrejurare 
din vieaţa, aşa că asiro babilonienii, dela rege până 
la cel d;n urmă om, nu întreprindeau nimic de 
seamă până ce nu consultau mai întâiu pe preoţii

corpurile cereşti văzute cu ochiul liber, 
sunt ele prinire astre sunt regii faţă de restul

De aceea, ceeace se peirecta sz- se 
petrece în soare, în Izcâ. ş: _'-p>

directă legătură cu vieaţa reguof
m

asiro-babilonienL
Ce anume va fi fost făcut pe astrologi să creacâ,

ea, dacă în ziua întâiu a lunii nouă e senin şi ea 
poate fi văzută, va fi linişte şi belşug în ţară, nu 
putem şti, e însă sigur, că liniştea şi belşugul 
ţârii erau privite ca stări de care avea să se ou-
cure în prima linie regele, pe care-1 preinchipue 
luna.

In ce priveşte lungimea zilelor, ea era calculată 
de astronomii asiro-babilonieni de mai nainte. 
Totuş calculele lor n’aveau preciziunea celor de 
azi, aşa că se putea întâmpla adesea o zi să pară 
mai lnngâ sau mai scurtă decât spuneau Calcu
lele. Lungimea zilei întâiu (a domniei unui rege), 
peste ceeace era fixat în calcule, însemna câ regele 
va avea domnie lungă. Deducţiunea e întemeiată 
aci pe un silogis:

magi
*

* *

E timpul să ne întrebăm: In ce fel deduceau 
asiro-babilonienii ceeace avea să se întâmple pe 
pământ din observaţiunile lor asupra corpurilor
cereşti ?

•) H. Winkîer, Himmels==und Weltenbild der Babifonîer şi 
Die Wtltanschdung cks a ten Orientt s şi Zimmern, B blische 
und b.ibilonisthe Urgeschiehte, câte trele studii publicate in re
vista Der alte Orit*nt şi 1W04),

*) M. Istrow, Die Relig^on B^bylonicas ocrî As-syrfctjs,
1903) voi ti, partea if pag.

Lumina zilei vine dela soare, care e pro
totipul regelui;

Lumina zilei întâiu a domniei regelui ţinut 
ai mult ca de obiceiu,
Deci şi domnia regelui nou va fi mai 

lungă decât a înaintaşilor lui.

Alt exemplu:
„Dacă luna are un fel de coroană în ziua 

dintâiu a arătării, regele va ajunge atotstă- 
pâniţor “.
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Coroana este simbolul suveranităţii. Dacă luna 
are coroană, când se arată întâiu după urcarea 
unui rege pe tron, însemnează că regele va purta 
cu demnitate coroana, adică va izbuti să-şi impună 
voinţa sa tuturor, să fie adevărat suveran în ţara sa.

Alt exemplu:

sărit de Asiria şi Babilonia, Amuru este Palestina, 
Fenicia şi parte din Siria, adică pământul din 
spre apus de Babilonia, iar Subartu este Asiria. 
Luând ca punct de plecare Asiria, câfe e soco
tită ca aşezată spre răsărit, avem apusul repre
zentat prin Amuru, miază-noaptea prin Acad şi 
miazăzi prin Elam. Cu toate că această împăr-

t

„Dacă coarnele lunii nouă sunt ascuţite, ţire nu corespunde pe deplin cu orientarea după
regele se va năpusti asupra ţării duşma- punctele cardinale, ea este totuşi bine definită şi

i  •  ^  . • â A  ^  * 4 4 * 4nului săutt.
Probabil că coarnele ascuţite ale lunii făceau 

să se nască în minte ideea de lance sau suliţă 
şi dela ideea de arme până la cea de războiu 
nu mai era decât un pas, iar cum mai toate sem
nele se tălmăciau în folosul regelui, era firesc 
să se prezică un războiu provocat de regele asiro- 
babilonic, al cărui sfârşit să fie favorabil lui.

Alte exemple:
„Dacă luna este înconjurată de cearcăn şi 

Jupiter e în cearcăn, regele Acadului va fi 
întemniţat*1

„Dacă luna e înconjurată de cearcăn şi în 
el este Racul, regele Acadului va avea vieaţă 
lungă*.

„Dacă luna e înconjurată de cearcăn şi 
în el e Marte, va merge rău curmalilor şi 
regele va fi aruncat în închisoare de os
taşii lui“.

„Dacă luna e înconjurată de cearcăn şi 
Sirius e în el, cei puternici vor răspândi 
groaza şi ţara va fi jefuită44.

„Dacă cornul drept al lunii nouă e lung 
şi cel stâng scurt, mâna regelui va cuceri o 
ţară străină".

„Dacă luna nouă e foarte mare, va avea
loc o eclipsă“.

„ Dacă luna nouă e foarte puternică, câ: 
pul va da rod din belşug".

„Dacă coarnele lunii noui sunt bine lu
minate, regii duşmani vor fi paşnici*.

„Dacă cornul diept al lunii nouă e întu
necat şi turbure, preţurile vor rămâne ace- 
leaş în ţară, iar în Amnon se va face răs- 
miriţă," etc. etc ■).

doilea principiu,

fixată în concepţiuneâ geografică a asiro-babilo- 
nienilor.

In legătură cu împărţirea geografică a lumii 
stă şi împărţirea timpului. Fiecăreea din cele 
patru regiuni, care reprezintă punctele cardinale 
corespund câte trei luni ale anului şi anu: 
următoarea ordine:

e în

Nisannu 
Airu 
Sivanu 
Duuzu 
Abu 
Ululu 
Taşritu 
Aracsamnu 
Kislimu =  
Tebetu =
Şabatu =  
Adaru =

Aprilie corespunde Acadului,
Maiu
Iunie 
Iulie 
August 
Septembrie 
Octombrie 

=  Noembrie 
Decembrie 
Ianuarie 
Februarie 
Martie

T)

71

73

Blamului,
Amurului,
Subartului,
Acadului,
Elamului,
Amurului,
Subartului,
Acadului,
Blamului,
Amurului,
Subartului,

sau

Pentru

Dar nu numai lunile, ci şi zilele erau puse
în legătură cu ţările care reprezentau punctele 
cardinale. Nu ştim aceasta lămurit despre fiecare 
zi a lunii, dar o ştim precis despre ziua a patru
sprezecea şi a cinsprezecea, care corespundeau una 
E,anului şi cealaltă Amurului, La fel trebuie să 
fi fost desigur cu toate zilele lumi, adică fiecare 
trebuie sâ fi corespuns uneea din cele patru ţări

regiuni ale pământului, care reprezentau 
punctele cardinale. O indicaţie preţioasă în acea
sta direcţiune ne dă faptul, consemnat în nume
roase preziceri, că fiecare zi a lunii era socotită 
ca fastă pentru una sau mai multe din aceste 
ţări şi nefastă pentru altele. Astfel ziua întâia a 
lunii era fastă pentru Acad şi nefastă pentru 
Elan şi Amuru, dacă se arăta luna nouă; arăta
rea lunii nouă în ziua a douăsprezecea era nefastă 
pentru Acad şi,fastă pentru Blam şi A uru: ziua

avem următoarei  ̂ cuvinte, aflate la sfârşiţul pre- a patrusprezecea era fastă «pentru Acad şi nefastă
€ w

zicerii întemeiate pe o eclipsă parţială de lună:
„Partea dreaptă a lunii este Acad, partea 

stângă Blam, partea de sus Amuru şi par
tea de jos Subartu“.

patru
lunii corespund patru regiuni pământeşti şi anume: 
Acad este Babilonia, Blam este ţara despre răr

cf dl. îi. partea L 4C9 şi im

pentru Elam şi Amuru; ziua a şaisprezecea era 
aducătoare de noroc pentru Subartu şi de neno- 
norocire pentru Acad şi Amuru, iar ziua a două- 
zecişiopta dimpotrivă se credea că aduce noroc 
Acadului şi nenoroc Elamului.

Chiar şi cele trei streji, în care era împărţită 
noaptea, se puneau în legătură cu aceleaşi ţâri 
Streaja întâiu sau de seară corespundea Acadului, 
streaja a două sau a miezului nopţii corespundea 
Am untlui, iar streaja a treia sau de dimineaţa
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corespundea Elamului. Fiind numai trei straje,
Subartu n’avea corespunzător între ele sau poate 
că era socotit aci împreună cu Acad,

Aceste amănunte dovedesc, că astrologia asiro- 
babiloniană nu proceda fără nici o noimă în pre
zicerile ei, ci se conducea de anume principii şi 
regule bine stabilite, asupra cărora discutau şi 
tâlmăciau diferit numai diferitele şcoale.

Astrol ogi ca mijlocul oficial

„Dacă Venus se apropie de Rac, va fi 
linişte şi pace în ţară, zeii vor avea milă 
de ţară; hambarele goale se vor umpleâ şi 
secerişul va fi bogat, bolnavii se vor însănă
toşi, femeile însărcinate vor naşte uşor, marii 
zei se vor arăta binevoitori către locaşurile 
sfinte ale ţării şi templele marilor zei vor 
fi înoite.“

„Dacă cornul drept al lunii la arătarea 
ei pe cer va fi întunecat, preţurile vor ră
mâne neschimbate."

*
* «

şi ştiinţific de prezicere a viitorului şi se folosia 
în acest scop numai pentru prezicerile cu privite 
la rege şi la ch stiunile de interes obştesc, ca şi 
prezicerile după ficatul pasărilor pe când prezi- Se calauziau astrologii asiro-babilonieni

Acum, după ce am văzut principiile de care

cerea după vise şi după pahare era îngăduita şi 
recomandată particularilor ').

Iată încă vre-o câteva preziceri de acest fel:
„Dacă Scorpionul se apropie de lună şi 

stă pe loc, regele va domni multă vreme şi 
duşmanul va veni dar va fi înfrântu

„Dacă în ziua a şăisprezecea se văd şi 
soarele şi luna deodată, regele va trim te 
altui rege declaraţie de râzboiu şi va fi în
chis luni întregi în palatul său, iar duşmanul

m pre
zicerile lor şi cam ce fel de lucruri preziceau, să 
vedem dacă şi în ce fel ar fi putut prezice naş
terea Mântuitorului, care era pentru ei un rege 
al Amurului, adică al pământului din spre apus 
de ţara lor.

Deja Kepler, în anul 1606, şi după el mulţi 
alţi astronomi până în zilele noastre şi-au îndreptat 
luarea aminte asupra unei conjucţiuni a lui Ju- 
piter cu Saturn, care a avut loc în anul 7 dina
inte de era creştină ş: s’a repetat de 

A&st minunat, dar na extricrdin»"
tre: o a

en

Ain acelaş
va intra biruitor în ţara lui.“

“Dacă soarele şi luna se văd 
timp în ziua a paisprazecta, va fi linişte şi 
bine în ţară, zeii Acadului se gândesc la 
lucruri bune şi poporul va fi bine.“

„Dacă la 14 Sivan se produce o eclipsă 
de lună şi zeul este întunecat pe partea treia

după părerea ce*or o i :
astronomi, steaua muuată care s’a ariât
naşterea Mântu torului. După cerestân,

avut
3 Ooto *)

petrecut
La începutul anului 7 a. Chr.. ambele planete

As 
ajun

sus (la răsâiit) şi luminos pe partea patra se vedeau pe cer în partea de
jos (la apus) şi începe întunecarea pe pirtea B
doua (miază noapte) în timpul strejei întâi seră în periheliu, când soarele le întuneca ca

razele lui, aşa că nu se mai văzură. Aceasta s’a
întâmplat în Februarie. La sfârşitul lui Martie, 
ele eştrâ din penheiiu şi începură a fi văzute 
din nou dimineaţa înainte de răsăritul soa
relui spre rasănt Pe când în Februarie Ju- 
p’ter se află în constelaţia Vărsătorului, iar 
Saturn într’a Pe t̂i.or, se aflau acum amân
două in constelaţia Peştilor, la o depărtare de 
numai 8 grade una de aita şi anume Jupiter era

şi sfârşeşte în timpul strejei a doua şi se 
vede întunecarea când eşti întors către a 
doua parte (miazănoapte), aceasta este semn 
pentru Ur şi pentru regele din Ur. Regele 
din Ur va îndura foamete şi numărul mor
ţilor va fi mare. Pe regele din Ur îl va 
piei de fiul său, iar pe fiul care a pus capăt 
zilelor tatălui său îl va ajunge Şamaş şi va 
pieri în locul peirii tatălui său şi un fiu al 
rtgelui, care nu era chemat la tron, va ajunge
pe tron.“

„Dacă luna are continuu la arătarea ei o sărit, se apropie de Saturn, care de ase
coroană, câmpul va rodi din belşug şi ţara intează în aceeaş direcţiune dar mai încet De
va fi în siguranţă.“

Jupiter, a căi ui
mişcare este mai repede, în mersul său spre râ-

eni îna-

Dacă luna se ascunde în nori îndată 
dupa aratarea sa, va fi inundaţie.*4

„Dacă Jupiter se apropie de Taur, va fi 
sărăcie în ţară şi prăsirea vitelor mari şi 
mici nu va isbuti.“

părtarea dintre ambele planete se micşoreaza din
ce în ce mai mult La 30 Aprilie era numai de 
2 grade, iar la .28 Maiu era nula, aşa că ambele 
planete păreau că foimează una singura. Aceasta 
se petrece în zodia Peştilor. In zilele de 14 şi 
15 Septembxie depărtarea intre ambele planete

*) A. Ungnad, Die Deutting dar Zukunft bel der Babykym0«ri3 
Assyrien, in Der alte Orient (1909),

*) I Honheim, Die Ronjuktion des Jupiter tmd Saturn ha tahre
7 v* Hr Der Katholik ^190#),
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este din nou numai de un grad, iar la 3 Oc
tombrie se întâlnesc amândouă a doua oară în 
al 18 L a grad al Peştilor. Iarăş se depărtează una 
de alta, spre a se apropia în fine şi a treia oară 
la 4 Decembrie, după care îşi ia fn-care mersul 
său obişnuit, care le ţine la depărtare egală pe 
una de alta.

Cum au tălmăcit astrologii asiro-babilonieni 
această conjuncţiune ? H)

După toată p obabilitatea astfel:
Dintre toate corpurile cereşti, planetele erau în 

deosebi acelea după al căror mers se prezicea 
viitorul Jup ter purta numele special de „steaua 
regelui44, iar Saturn se numia „steaua soarelui 
sau chiar „soare“, şi ca atare era socotit de ase
meni ca „stea a regelui44.

Saturn era apoi steaua Amurului, după cum 
Jupiter era a Acadului, Venus a Blamului şi Marte 
a Subaitului.

Apariţia şi dispariţia d feritelor planete sau cu
o -expresiune astronomică : răsăritul şi apusul lor 
eliach c -— erau tălmăcite în chip deosebit, adică 
uneori favorabil alteori defavorabil, după timpul 
şi împrejurările în care aveau loc Pare a fi to
tuş regulă, că apunerea eliachică a unei planete, 
ca şi eclipsa sau întunecarea soarelui şi a lunii, 
erau semne prevestitoare de rău şi aplicate la 
rege înseamna moartea lui, pe când răsăritul e- 
liachic al planetelor şi în deosebi al lui Jupiter 
şi Saturn Însemnau naşterea unui rege.

Câteva exemple de preziceri vor întări această 
afirmaţiune :

„Dacă se întunecă soarele în ziua întâiu şi 
lumina spre apus este puternică, se va pro
duce o eclipsă de lună în cu sul lunii, iar 
în cursul anului va muri regele

„Eclipsa solară în cursul lunii Tişri =Oc- 
tombrie însemnează : la I, că va fi războiu; 
la 9, că va fi viscol; la 1 r, că va fi mare 
nenorocire şi că regele Amurului va muri; 
la 13, că regele Acadului va muri; la 14, 
că se va revărsa marea; la 16, că ţara va 
avea hrană din destul; la 18, că regele duş
man va fi sănătos; la 20, că ţara va fi mic
şorată; la 21, că ţara va fi nimicită; la 28, 
că regele va fi sănătos; la 29, că regele va 
muri, şi la 30, că regele va trăi multă 
vreme “.

„Dacă se întâmplă eclipsă de lună în 
Sivan =  Iunie, la t:mp nepotrivit, va muri 
un rege puternic şi Adad va aduce ploaie44.

„Dacă se întâmplă eclipsă de lună la 14 
Sivan, - regele va trăi acel an, dar după aceea 
va muri, iar fiul său cel cu drept asupra tro-

*) Kugler, op. cit pag 7 urm. yi Ienaen, Die Koimologie der 
Babylooier, (Strassburg 1860;.
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nului se va urca pe tron; va fi războiu şi
morţi m ulţi".

„Dacă Jup’ter e întunecat de lună, regele
va muri în acel an“.

„Dacă Jupiter intră în lună, va fi foamete 
în Amuru şi regele Elanului va muri44.

„Dacă e cernită steaua reg lui (Jupiter), 
va muri majordomnul palatului14.

„Dacă răsare Jupiter, zeii vor păstra pa
cea, ceeace este încurcat se va descurca, 
ceeace este turbure se va limpezi, vor fi ploi 
şi inundaţii, secerişul va fl bogat, ţările vor 
trăi în pace, regii duşmani vor fi de ase
meni paşnici, zeii vor asculta rugăciunile, vor 
împlini cererile şi vor descoperi preoţilor cele 
ce au să se întâmple41.

„Dacă luceşte o stea şi strălucirea ei este 
luminosă ca ziua şi are o coadă ca de scor
pion, e semn bun nu numai pentru gospo
dar, ci pentru toată ţara. In toată ţara va fi bucu
rie, cel rău nu va propăşi, dreptatea va domni, 
bogăţia va spori năprasnic; pieirea acestui gos
podar sau acestui rege atârnă de dreptatea 
lui; pacea şi liniştea vor domni în ţară44.

Conjuncţiunea celor două stele ale regelui, a 
planetelor Jupiter şi Saturn, nu putea dar sâ în
semneze altceva de cât naşterea unui mare rege. 
De oarece aceasta a avut loc în constelaţia Peş
tilor, adică spre apus de soare şi de Babilonia 
şi de oarece S >turn era şi steaua apusului sau 
Amurului, regele ce avea să se nască trebuia să 
fie în apus, adică în Palesţina sau în Fenicia ori 
în Siria. Fiindcă, mai departe cele două planete 
unite împraştiau o puternică lumină, era semn 
că regele ce se va naşte va aduce în lume bu
curie, dreptate şi pace, ceeace a întărit credinţa 
că el va fi Mântuitorul lumii, Mântuitorul uni
versal, pe care-1 aşteptau toate popoarele răsări
tul ui.

La sfârşitul lui Martie sau începutul lui Aprilie, 
când magii au văzut apătând pe Jupiter şi pe Sa
turn (răsăritul lor eliachic, după ce fuseseră câtva 
timp întunecate de razele soarelui, ei au tălmăcit 
aceasta, după regulele lor astrologice, ca prevesti
rea naşterii unui mare rege în apus.

După calculele lor — cum ne încredinţează o 
tabelă assiro-babiloniană de planete, păstrată în 
Berlin — conjuncţ unea întâiu a acestor două pla
nete avea să se întâmple între I Iulie şi 31 Au
gust, ea a avut loc însă cu mult mai înainte, 
adicâ la 28 Maiu, ceeace a uimit pe magi şiia  
făcut să conchidă, că even mentul pe care-1 pre
vestea acest fenomen astral avea sâ fie ceva neo
bişnuit : regele a cărui naştere o prezicea, avea 
să fie un rege extraordinar.

La 3 Octombrie, când se întâmplă a doua 
conjuncţiune neaşteptată de magi, ei fură şi mai
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uimiţi şi se hotă̂ âră să facă o călătorie spre apus 
ca sâ vadă pe noul rege fenomen şi să-i aducă 
omagiile lor. La sfârşitul lui Noembrie, ei se 
aflau în Ierusalim, unde întrebau de noul năs
cut rege al lui Israel, a cărui stea o văzuseră în 
răsărit Cum la 4 Decembrie urma să aibă- loc 
a treia conjuncţiune, pe la jumătatea lui Noem
brie cele două planete nu se mai văzură, pentru 
că se aflau în periheliu, dar trebuiau să se arate 
în curând. Şi într’adevăr, când magii porniră din 
Ierusalim spre Betlehem, era timpul ca Jupiter 
sâ se arate şi se arătă. Cum dela a doua con
juncţiune cu Saturn, dela 3 Octombrie, Jupiter 

ergea spre apus, se părea că el călăuzise mer
sul magilor dela răsărit spre apus, din Babilonia 
spre Palestina. Apunerea lui când magii au ajuns 
în Ierusalim, părea că s’a făcut anume, ca sâ dea 
acestora timp şi prilej să cerceteze unde s’a năs
cut regele căruia ei veniseră să i-se închine.

Arătându-se acUm din nou se părea că vrea 
să-i călăuzească mai departe şi cum ei mergeau 
spre miazăzi, iar el spre apus, părea că merge 
înaintea lor, ca să le arate locul naşterii extra
ordinarului rege. Era timpul ca Jupiter să se o- 
prească din mersul său spre apus, ca s’o por
nească din nou spre răsărit Se opri dar din 
mers tocmai când magii ajunseră la Betlehem, 
ceeace ei tălmăciră că aci trebue să fle locul unde 
s’a născut Mântuitorul lumii, cum de altfel le

spusese şi Irod, în urma consultării Învăţătorilor
de lege, şi cum a şi fost într’adevăr.

In drumul lor dela întoarcere spre casă, magii 
au mers iarăş în direcţiunea stelei, care mergea 
acum spre răsărit şi părea că i conduce înapoi,
aşa cum îi condusese spre locul naşterii Mân* 
tuitoruluL

Amănuntele călătoriei descrise aci se potrivesc 
cu relatările sfântului evanghelist Mateiu despre 
venirea magilor. Nu urmează însă de aci, că 
trebuie numai decât să se fi petrecut aşa, ci nu
mai că în principiu a fost cu putinţă ca magii 
asiro-babilonieni să cunoască, cu ajutorul astro
logiei, timpul şi locul naşterii Mântuitorului şi 
chiar să vină la Betlehem, ca să se închine prun
cului Iisus. In deosebi data naşterii Domnului 
ar urma să fi avut loc, după conjectura aceasta, 
întemeiată pe astronomie, cel mai târziu pe la 
sfârşitul lui Noembrie şi cu 7 ani mai nainte 
de cel în care îl are şi ţine toată creştină
tatea.

Ţinând seama, că sunt şi alte nepotriviri care 
nu se pot explica prin această conjectură, rămâne 
ca ea să fie privită ca o simplă ipoteză, faţă de 
care tradiţia ~i practica bisericii, sprijinite şi de 
sfânta Evanghelie, reprezintă adevărul istoric cu 
privire la timpul şi împrejurările naşterii Dom
nului şi Mântuitorului nostru Iisus, Christos.

Preotul L MIHĂLCESCU.
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E timpul să ne întrebăm: In ce fel deduceau
asiro-babilonienii ceeace avea să se întâmple pe 
pământ din observaţiunile lor asupra corpurilor 
cereşti ?

*) H. Winkîer, Himmels =  und Weltenbiîd der BabHonîer şi 
Die Wtltanschdung d^s a ten Orientts şi Zimmern, B blische 
und b.ibilonische Urgeschiehte, câte trele studii publicate in re
vista Der alte Urirnt (vQH şi 1HQ4),

*) M. Istrow, Die Relig’on B^bylonten* ned Afrsyrktţs. (Gtessyn 
IW)-VDî II, partea I, pag. 449,
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Deci şi domnia regelui nou va fi mai 
lungă decât a înaintaşilor lui.

«

Alt exemplu:
„Dacă luna are un fel de coroană în ziua

dintâiu a arătării, regele va ajunge atotstă-
pâniţor«
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prin îndoita alegere a lui Cuza. Când primul 
sfetnic al lui Cuza, Mihail Cogâlniceanu izbuti 
a salva biserica (1863) din principate de ames
tecul ntfast al ierarhiei greceşti în afacerile ei, 
aproape în acelaş timp a triumfat şi Andrei 
Şaguna în luptele sale de emancipare a bisericii 
ardelene din jugul ierarhiei sârbesti.

După ce la 27 Septemvrie 1860 împăratul 
Francisc Io if îi făcu promisiunea că «nu e nea
plicat a împlini dorinţa Românilor ortodocşi în 
privinţa nouăi mitropolii proprii», după ce la 1863 
aceeaş promisiune o repetă în formă mai po- 
sitivă, ameninţând Şaguna, că dacă nu se îm
plineşte curând promisunea împărătească, pi
ciorul lui nu va mai călca în Viena, după ce tn 
August 1864 sinodul episcopesc din Carloviţ şi 
noul patriarh Samuil Maşirevici, chiar la stă* 
ruinţa monarhului, îşi dădu învoirea pentru în- 
fi nţarea mitropoliei române, împlinindu se şi 
această ultimă formalitate putu să urmeze au
tograful împărătesc din 24 Decemvrie 1864, în
cuviinţând mitropolia română independentă, coor
donată celei sârbeşti şi numind pe Andrei ba
ron de Şaguna, mitropolit al Românilor orto
docşi din Transilvania şi Ungaria.

Dorinţa Bucovinenilor de a fi şi ei încorpo
raţi la această mitropolie şi puşi sub oblăduirea 
lui Şaguna, la care unii dintre ei priveau — 
după propria lor mărturisire — ca la un «mân
tuitor» — a rămas însă neîmplinită. Austria a 
reuşit a mai cultiva câtva timp desbinarea între 
Români, urmându-şi vechia maximă de guvernare: 
divide et impera — învrăjbeşte şi stăpâneşte ! A-
ceastă politică învrăjbitoare, diriguită din Viena, 
şi-a găsit un sprijinitor docil în episcopul bu
covinean Engenie Hacman, care a zădărnicit 
planul lui Şaguna, pricinuind prin aceasta o 
mâhnire adâncă în sutletul celor mai buni dintre 
Românii Bucovineni.

In acel»ş an pregătise şi regulamentul orga
nic, amplificat mii târziu de congresul naţional- 
bisericesc din 1868 şi sancţionat de Francisc 
Iosif cu numirea de «Statul organic» ca cons
tituţie a Mitropoliei ortodoxe române din Tran
silvania şi Ungaria».

11.

Talentul de neîntrecut organizator, cum a 
reuşit să fie Mitropolitul Şaguna în atâtea do
menii ale vieţii noastre naţionale şi-a găsit o 
monumentală expresiune în constituţia aceasta.

Pe când constituţia politică a României dela 
1866 o pregătiseră doi inşi (C. A. Rosetti şi
Eugen Carada) în 24 de ore, traducând-o după 
constituţia Belgiei, impunând deci naţiunii ro
mâne o haină cu totul străină şi nepotrivită nici 
cu tradiţiile, nici cu structura ei sufletească, Şa-
gana a înţeles să studieze temeinic, decenii dea-
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rândul, întreagă desvoltarea noastră bisericească 
populară, să aleagă şi să valorifice în opera sa 
tot ce era element viabil în această tradiţie lo- 
cală, clădind pe te meliile ei solide întreagă orga
nizarea naţională bisericească, prin care în scurtă 
vreme un popor de iobagi istoviţi de robia se
culară a fost transformat într’o naţiune con
ştientă de drepturile şi datoriile sale nu numai 
în cuprinsul organizaţiei bisericeşti, ci şi în al 
celei de Stat.

Istoria noastră naţ'onală nu cunoaşte lege 
scrisă, care să fi pătruns vreodată în conştiinţa 
populară în aceeaş măsură, în care au putut 
pătrunde dispoziţiile fundamentale ale «Statu
tului Organic». Aceasta dtnotă pe marele re
formator, care a reuşit sâ clădească pe temelii 
vechi şi durabile o constituţie cu totul modernă, 
făcând să colaboreze la leg ferarea ei întreg 
clerul şi poporul ca elemente active, iar nu ca 
nişte simple unelte fără conştiinţă, gata în orice 
moment a primi tot ce li se impune de sus.

Prin disposiţiile sale de ordin constituţional 
Şaguna a contribuit mai mult decât oricare alt 
legiuitor bisericesc sau polt;c să tacă din po
porul nostru un subiect de drept, să-l trans
forme dintr’o massă desconsiderată şi părăsită, 
cum a fost atâta timp, într’un factor real de 
progres nu numai în viaţă bisericească culturală, 
ci şi în cea politică.

Privită prin prisma conservatismului încremenit 
în formule imutabile, fâpta aceasta a lui Şaguna
este, fără îndoială, un act de cea mai cntfzată 
reformă şi de o epocală importanţă. Rămâne 
însă meritul lui perpetuu, pe care nici*o invidie 
profesională şi ni i un doctrinarism strâmt sau 
miop nu-l va putea micşora: noua constituţie, 
care însemnează un progres sufletesc radical 
faţă de vechea moştenire, a fost făcută cu atâta 
înţelepciune, în cât viaţa bisericească nu s’a 
resimţit de nici o sguduire păgubitoare. Dim
potrivă un curent de înviorare şi de entuziasm 
religios, moral şi cultural a început să străbată 
în toate părţile constitutive ale mitropoliei noastre 
de jos pânâ sus.

Şi totuş, s’a spus în timpul din urmă, că sta
tutul organic n’ar fi opera lui Şaguna, că ceice 
afirmă contrarul s’ar lăsa amăgiţi de vraja unei 
simplş «legende populare».

E'te adevărat, că între proiectul elaborat de 
Şaguna şi între forma definitivă, pe care a dat-o 
Statutului Organic clerul şi poporul întrunit în 
congresul naţional-bisericesc d n toamna anului 
1868 sunt câteva deosfbiri fundamentale.

Dar, cu toate că congresul a introdus în 
proiectul lui Saguna aceste modificări esenţiale, 
rămâne totuş n« tăgăduit meritul lui de a fi dat 
vieţii noastre naţionale această neîntrecută pa
văză, această cetâţuie nebiruită a sufletului ro

IMPORTANŢA MITROPOLITULUI ANDREI ŞAGUNA



mânesc lntr’un timp când însăş fiinţa şi exis* 
tenţa noastră naţională era greu ameninţată. Me
ritul lui devine cu atât mai mare, cu cât s’a 
lăsat înduplecat a Încuviinţa ulterior modificările 
introduse de congres, sacrificând astfel o parte 
a convingerilor sale doctrinare şi dând un exemplu 
de nepreţuită valoare, cu câtă Îngăduinţă trebue 
să purceadă adevăratul legiuitor, dacă ţine ca 
legile sale să răsară din consimţământul voluntar 
al naţiunii, consimţământ care oferă cea mai pu
ternică garanţie, că ele nu vor rămânea literă 
moartă.

Dovada cea mai bună despre trăinicia victo
rioasă a legii lu i Şaguna, o găsim în Împreju
rarea, că noua organizare bisericească a Româ
niei creştine e contemplată sâ se tacă tocmai 
după principiile fundamentale cari au prezidat 
la alcătuirea «Statutului organic».

Deaceea meritul legiuitorului Andrei Şaguna 
e covârşitor mai ales prin faptul, că s’a ştiut 
Învinge pe sine, aducând această scumpă jertfă 
pentru temelia clădirii constituţionalismului nostru 
bisericesc. Intre toate biruinţele lui epocale a- 
ceasta e cea mai mare.

De nu ne-ar mai fi rămas dela Şaguna altceva
decât constituţia naţională — bisericească — şi 
atâta ar fi fost de ajuns ca rezultat al unei vieţi, 
ca merit şi glorie pentru numele lui, ca pome
nire şi recunoştinţă vecinică din partea Românilor 
dc pretutindeni faţă de această figură măreaţă 
a istoriei noastre naţionale.

Dar el ne-a dat şi alte forme de organizare po
litică, şcolară şi culturală, cari dăinuesc şi astăzi.

«

In adevăr, trăinicia biruitoare este una din ca
racteristicile de căpetenie ale tuturor aşezămin
telor create de Andrei Şaguna.

Istoria ne înfăţişează atâţia oameni mari In 
domeniul cugetării, ideologi vrednici de admi- 
raţiunea tuturor veacurilor, lipsiţi însă de facul
tatea sau de talentul de a cobori pe tărâmul 
realităţii şi de a veşnici în fapte concrete rezul
tatele ideilor propoveduite de dânţii.

Andrei Şaguna nu era dintre aceştia.
Adevărat, că bogata sa activitate literară-di- 

dactică, publicistică şi ştiinţfică i-a asigurat un 
loc de cinste printre marii cugetători ai neamului 
nostru. Dar personalitatea lui istorică atât de 
reprezentativă se impune mai mult prin numărul 
covârşitor al faptelor şi aşezămintelor sale, cari 
au creat poporului nostru noi posibilităţi de des- 
voltare, decât prin suma ideilor — importante, 
fără Îndoială şi acestea I — cu cari scrierile sale 
au izbutit să fructifice şi să sporească cugetarea 
noastră naţională. Daşi era — după expresia bi
blică— om «puternic în faptă şi cuvânt», — în 
tot cursul binecuvântatei sale activităţi s’a rna-
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nifestat cu deosebire ca un erou al faptei naţi
onale, cuvântul şi ideea înveşmântată Intr’insul 
avea, in concepţia lui, o valoaie însemnată de 
sigur, dar totdeauna in funcţiune de impor
tanţa, frumuseţa şi utilitatea faptei, ce putea să 
răsară dm sămânţa ideii şi din energiile naţio- 
nale, pe cari propoveduirea ei era chemată a 
le trezi.

Dt aceea la Şaguna nu găsim între cuvânt şi 
faptă aproape nici o distanţă, chiar când ob
stacole formidabile se ivesc in calea Înfăptuirii 
gândurilor, cari frământau fără Încetare creerul 
lui uriaş, nu se Înspăimânta, ci lupta cu nepre- 
getată preseveranţă, cu precauţiune şi iscusinţă 
fără greş, până când izbutea sâ le smulgă din 
rădăcini şi, netezindu-şi calea spre ţintă, sa stâm- 
pere sfânta pasiune creatoare a sufletului său 
prin secerşul bogat al realizărilor prudent şi 
sigur pregătite. El Însuşi a mărturisit adeseori, 
că bucuria cea mai mare a vieţii sale o căuta 
in lupta cu cele mai mari greutăţi şi tn biruinţa 
desăvârşită asupra lor. Deaceea rareori a între
prins vre-un lucru, pe care s& nu'l fi dus la bun 
sfârşit, după cum deasemenea rare ori a rostit 
vre-un cuvânt, pe care să nu-1 fi respectat şi ale 
cărui îndatoriri sâ nu ie fi împlinit până la cele 
mai îndepărtate consecinţe.

Această concepţie, pe care o am putea numi 
pragmatică şi energetică, a făcut din Şagnna un 
mare educator de nepreţuită valoare morală şi 
un creator de aşezăminte numeroase, cari după 
ce au biruit greutăţile începutului, dăinuesc până 
în zilele noastre şi promit o desvoltare tot mai 
amplă în viitor.

Dacă pe câmpul Libertăţii ca preşedinte al 
adunării naţiona'e a pus, împreună cu Simion 
Bârnuţiu şi cu întreagă ceata entuziaştilor săi 
tovarăşi de vârstă şi de idealuri, temeiul unui 
partid politic, acesta există şi va continua să 
existe, luptând pentru drepturile poporului. Dacă 
a înfiinţat tipografia din hibiiu şi ziarul «Tele
graful Român»— amândouă aceste instrumente 
de progres cultural îşi vor îndeplini şi în viitor 
datoria de a răspândi cât mai multă lumină. 
Dacă a organizat, potrivit cu principiile pedago
giei moderne, seminarul teologic, şcoala normală 
şi liceul care-i poartă numele, precum şi suttle 
de şcoale poporale, aşezate sub ocrotirea auto
nomiei noastre bisericeşti, toate aceste aşezăminte 
şcolare îşi vor continua — sperăm — şi în viitor 
munca binefăcătoare, ca nişte adevărate podoabe 
ale învăţământului nostru confesional primar, 
normal, secundar şi superior. Dacă a înfiinţat, 
Împreună cu vrednicii săi colaboratori Gheorghe 
Bariţiu, Timotei Cipariu, Ioan Puşcariu ş. a. 
«Asociaţiunea Transilvană», şi această orga- 
nizaţiune culturală promite a continua tradiţia 
lui de lumină, * multă prudenţă, multă abnega-

jOXA ROMÂftĂ _________________________________  ....
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poporului Precum caracterul mi- grăia credincioşilor săi astfel : «de-mi va şi muri
relui e acela al credinţei cătră mireasa sa, aşa trupul, sufletul îmi va rămânea viu şi va gândi
trebuie să fie şi a! episcopului cătră popor. Dară la popor... Voi sunteţi viaţat voi sunteţi gloria
de aci urmează că şi poporul să fie .cu aceea 
credinţă cătră episcopul său. Aceasta a fost ideea 
sa conducătoare totdeauna.

mea*.

ş era mărturisirea lui. Dela cu
vântarea de program, rostită la Duminica Tomii 
în catedrala din Carloviţ şi până In clipa, când 
a plecat spre odihna mormântului la Răş nari, în 
toate împrejurările vieţii şi în toate actele câr
muirii sale bisericeşti şi politice, această putere 
tainică l-a călăuzit: credinţa în Dumnezeu şi 
credinţa în popor. Din ea au isvorît şi dispozi
ţiile testamentului său minunat, prin care dă- 
rueşte poporului tot ce a putut agonisi într’o 
viaţă atât de harnică şi trează. Din cuvintele 
acestui testament par’că străbate în inimile noas
tre glasul marelui dascăl al lumii şi ierarh, Ioan
Gură de Aur, care, Înainte de a pleca in exil,

Fâ, Doamne, ca viu să rămână sufletul lui Şa
guna în slujitorii bisericii, In conducătorii patriei
şi în toţi fiii naţiunii române până la sfârşitul 
veacurilor, îndmmâridu-i spre căile idealului creş
tinesc al credinţei şi moralităţii neşovâitoare, al 
devotamentului şi saciificiului mântuitor.

Numai urmând fâră şovăire căile acestea Vom
putea simţ! si fletul nemuritorului mitropolit să- 
lăşluindu-se Intru noi şi punând stăpânire de
plină asupra tuturor rosturilor noaste bisericeşti, 
naţionale şi patriotice.

Numai aşa va putea fi poporul român, în orice 
Împrejurări viaţa şi gloria acestui suflet şagunian.

l. LUPAŞ
Ptrofttor Ift UoWersIfatM din Cki]

PREOTUL ŞI PO L IT IC A
* Înapoi la Hristos însemnează înapoi la 

vie^tăy şi înapoi la vieaţă însemnează ina- 
pot la Hristos!*

Chri^tentum und Pâdagog k, de Fr. W . Fo- 
trster pag. 40, 1920*

«

Abia ieşiţi din uraganul năpraznicului răsboiu 
mondial, ne desmeticim şi vedem că, potrivit 
vorbei acelui Grec citată de Kant «ceea ce are 
rău răsboiul, este că el face mai mulţi oameni 
răi de cât seceră* ’).

Te îngrozeşti, când te gândeşti la anarhia mo
rală tn care înotăm cu toţii ia aceste ceasuri 
nefericite de după războiul

Imoralitatea în variatele ei înfăţişări se răsfaţă 
printre noi, prevestindu-ne falimentul regretabil 
al vieţii. «Singura scăpare a noastră este Mân
tuitorul Hristos, care ne cere alipire faţă de 
persoana şi fiinţa Sa, iar nici de cum faţ& de ideile 
Sale, deoarece el păşeşte de la practică la teo
rie, iar nu de la teorie ţa practică — cum fac 
alţi învăţători» *).

cunde sub un tablon al lui Rafael; tabloul însuşi 
e lucrul preţuit. Tot aşa tn morală adevărul 
n'are preţ decât când devine simţimânt şi n’a- 
tinge toată valoarea sa de cât când se înfâptu- 
eşte. Oameni de o moralitate cam şubredă au 
scris maxime foarte bune. Oameni toarte vir
tuoşi pe de altă parte n’au fâcut nimic spre a 
continuă în lume tradiţia virtuţii.

«Laurii se cuvin Aceluia, Care a fost puternic 
în cuvinte şi în fapte, care a simţit binele şi 
l-a fâcut să b'rue cu preţul sângelui său. Din 
acest punct de vedere, lisus e fără seamăn; glo
ria Sa rămâne întreagă şi va fi pururea reîno- 
ită.» •).

De aceia El a şi zis: «Celce va învaţa şi 
va fa ê poruncile mele, acela mare se va chema

Acesta trebuie să fie şi metodul preotului în în împărăţia Cerurilor*. (Matei 5,19) El a Invă-
orientarea sa pe drumul activităţii sale pastorale.
El trebue să atragă şi să târască după sine 
gloatele Întărâtate şi căzute pradă desordinei.

Cum trebue să se poarte preotul In toiul 
luptelor oarbe ce se deslănţuesc, sub ochii lui 
intre păstoriţii săi iubiţi, pentrucă glasul lui să 
fie auzit şi ascultat de toţi?

«In morală ca şi în artă să spui nu-i nimic,
să faci e totul. E puţin lucru ideea care se as-

^  Immanuel Kant, Zum ewigi* Frieden, pag. 9, trad de Ion 
Gorun.

V julien ViUecrott, Lt Crist ti m Btformt Socialt, pag. 291.

ţat mai întâi cu faptele şi apoi cu vorbele, cum 
se exprimă foarte lămurit autorul Faptelor Sfin
ţilor Apostoli: «Teofile, In cea dntâi carte a 
a mea, am vorbit despre tot ce a început lisus 
să facă şi să înveţe pe oameni de la început, 
până în ziua în care s’a înălţat la Cer, după ce 
prin Duhul Stânt, dăduse poruncile sale Apos» 
tolilor, pe care-i alesese*. (Fapt. Apost. 1,1) 
De remarcat e că scriitorul pune tntâi vorbele: 
«Să facă* şi apoi vorbele «să înveţe». Vieaţa

*) Groest Recan, Viaţa M lims, pag. 47, trad. de 3 Marian.
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cu adevărat creştină trebuie s& fie preocuparea
de căpetenie şi aspiraţia cea mai înaltă a preo
tului, căci exemplul vieţii preotului are atâta 
putere de Înrâurire asupra vieţii întregului po
por, îucât cu drept cuvânt se poate zice: «Cum 
e preotul aşa şi poporul» !). Cunoştinţa şi cre
dinţa este întreaga noastră civilizaţie, întreaga 
noastră istorie» zice pe bună dreptate marele 
cugetător Gustave Le Bon, înţelegând desigur 
prin credinţă, nu atât cunoaşterea adevărurilor 
religioase, cât trăirea lor în viaţa zilnică. Din 
nef-ricire însă istoria omenirii e plină nu de 
belşugul faptelor credinţei, ci tocmai de cele ce 
n’ar trebui să facă oamenii. Această stare de 
de lucruri tristă, se datoreşte în mare parte 
faptului că Creştinismul cu universalismul său, 
surpând tirania politică a Imperiului Roman şi 
Înlocuind o cu stăpânirea bisericii asupra con
ştiinţelor, numele Domnului a servit drept pie
destal stăpânit orilor lumeşti, pentru ajungerea 
scopurilor lor trecătoare şi josnice — aceasta, din 
cauza vinovăţiei neiertate a clerului creştin. Pe 
nesimţite se' desvoltă în fiinţa omenească, pe 
lângă simţirea religioasă, şi simţământul politico- 
social, aşi în cât ne trezim în sânul popoarelor 
cu două cercuri sociale, ce nu se pot separa: 
un cerc religios şi altul politic. «Adunarea creş
tinilor constituiţi în Biserică, nu poate să eli
mine din sânul ei cealaltă societate civilă şi 
temporală, pe care aceiaşi indivizi o compun» ^ 
«Hristos nu cere închinătorilor săi să-şi pără
sească patria lor şi să se smulgă din rândurile
compatrioţilor lor.

El le îngădue să continue a face parte dîntr’o 
societate politică şi să se supue legilor ţârilor 
lor, alipindu şi în<ă în totul sufletele lor de so
cietatea superioară a Creştinismului. Republica 
creştină planează deasupra tuturor celorlalte so
cietăţi omeneşti şi le îmbrăţişează pe toate. 
Poate cineva să fie: Grec, Român, Egiptean,
Sirian, European sau Asiatic şi în acelaş timp 
să fie şi creştin 3)».

După cum credinţa nu se poate despărţi de 
vieaţă, deoarece poate omul să-şi piarză Dum
nezeul său şi totuşi păstrează în sine nevoia 
permanentă a sufletului de a crede, tot aseme
nea politica ar trebui să fie nedespărţită de
morală.

«A despărţi politica de legea morală este 
exact acelaş luciu ca şi când am vrea să înstră
inăm arta navigaţiunei de ştiinţele marine. Ade
vărurile morale cuprind cea mai adâncă, orien
tare asupra a tot ce alcâtueşte baza comuni

*) nnnstiWHHiU Sfinţilor Apostoli, cartea II, cap, I trad. de Pr. 
Un rîiţa 1907

C.—P. Pobiedonosţer, Qxestions RdigicHses, Sociales et voliti- 
9"'*, P’ e. 3.

•) Jttlie» Vilkcrowe, Lt Crist ei sa Reform Sociale, pag. «X

tăţii vieţii omeneşti. Cine vrea să se emanci
peze de ele, acela se emancipează de Însăşi 
realitatea vieţii, dela care-şi va lua aspră jude
cată ')». Cele mai categorice cuvinte în această 
privinţă le a rostit marele bărbat de stat, Glad- 
stone: «Ceea ce din punct de vedere moral e 
falş, apoi nici din punct de vedere politic net 
poate să fie just *)».

«Politica adevărată nu poate aşa dar să facă 
nici un pas Înainte fără ca mai întâiu să fi dat 
omagiul ei moralei, şi, deşi politica In ea însăşi 
este o artă grea, totuş Împreunarea ei cu mo
rala, nu e nici o artă; căci aceasta tae în 
nodul pe care aceea nu-l poate deslega, de în
dată ce se ceartă între ele. D eptul tr« bue să-i 
fie socotit omului ca sfânt, oricât de mari jertfe 
ar costa acest lucru puterea stăpânitoare. Aci 
nu se poate umbla cu jumătăţi de măsură şi a 
se născoci un drept intermediar pragmatic con
diţionat (între drept şi folos), ci ori ce politică 
trebue să plece genunchii în fata celei dintâiuj 
la schimb poate spera, sâ ajungă deşi cu în
cetul, la treapta depe care va străluci statornic ®)». 
Dacă lucrurile ar fi aşa şi în realitate ca şi în 
mintea marilor cugetători ai omenirii, atunci de
sigur amestecul preotului în rosturile publice ale 
statului s’ar impune chiar ca o înaltă datorie 
morală, căci: «este o sălbatecă nedreptate ca 
fn mijlocul proprietăţii tale să ai numai eul tău 
în cap; este chiar un păcat ca, mergând pe
drum deschis să nu te gândeşti decât latine'1)». 
In realitate însă lucrurile nu sunt aşa: sfera po
litică nu coincide totdeauna cu sfera morală, de 
oarece în politică se urmăreşte totdeauna utilul, 
iar nu adevărul şi moralul. Ce mult ne luminează 
in direcţia aceasta următoarea observaţiune fină 
a lui Treitschke: «Omul de stat nu are dreptul 
să*şi încălzească mâinile lângă ruinele fumegânde 
ale patriei sale, cu îndrăzneaţă laudă de sine: Eu 
n’am minţit niciodată. Aceasta e o virtute călu
gărească 5)».

Pe de altă parte «nevoia de libertate Înfiptă 
adânc in firea noastră nobilă, se simte nemulţu
mită de orice putere politică, care nu se înte
meiază pe lege şi mult mai mult desgust încearcă 
ea pentru ori ce putere care intervine In ordi
nea spirituală fârâ să fie întemeiată pe autori
tatea divină 6)». Faptul că politicul începe abia 
unde se termină moralul; faptul câ minciuna 
este motorul fidel al politicei şi iaptul că poli-

M Fr. W. Foerster, LebentfUhrung, cap. Der politischc Beruf9 
pag 1̂ 7

»; Ff. W Foerster, Politischc Ethik und politischc Fodagogikt 
pag 70

•) îmmanû l Kant, Zum cwtgen Friedm, pag. 66 traducere de 
Ion Gorun

4) Fr W. Foerster» Politischc Ethik und politischc Pădagogie 
pag 514

5 ^reitschke, Politick I Bd, S, 110 Leiprg, 1897.
*) L* C-te de Stolberg, Hi»tt di la Rdigion 10® voi
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tica iibeşte libertatea omenească, tot cel ce e că s’a ferit de cursele vrăşmaşilor săi, dar a
în serviciul ei strecoară multă nemulţumire îri arătat un dispreţ suveran faţa de toate mişcă-
sufletele celor, care-1 înconjoară turbu*ându-le rile politice ale veacului Sau. «Dacă Iisus, în loc
echilibrul sufletesc şi stârnindu-le o înspăimân
tătoare anarhe lăuntrica. Preotul care si-ai în
chină activitatea sa treburilor politice ale nea
mului, nu numai că e incapabil să coboare o 
p cătură de armonie cerească în acest haos pă
mântesc, dar ar provoca, pe lângă furtuna sufle
telor, o îngrozitoare anarhie de stat. «Mântuirea 
statului e nedespărţită de mântuirea s> flotelor.

de a întemeia Împărăţia Sa Cerească, ar fi ple
cat la Roma, şi Ş>-ar fi pierdut vremea, con
spirând fn contra lui Tiberius sau regretând 
pe Germanicus, ce-ar fi ajuns lumea ?

«Rrp'.blican aspru, patriot zelos, El n’ar fi o- 
prit marele curent al afacerilor veacului Său, pe 
când declarând politica de fleac, a relevat lumii 
adevărul câ potria nu-i totul şi câ omul e ante-

Energia morală cu care statul paralizează pu- rior şi superior cetăţeanului ')>.
teriie centrif gale de farâmiţire, isvorăsc numai Renunţând la supremaţia politi 'ă, Iisus, a avut
din acea energie morală cu care conştiinţa iese în schmb toate supremaţiile: «Iisus a avut su-
biruitoare contra patimilor egocentrice. Anarhia premaţia inteligenţei, răci nimeni n’a învăţat şi
d.n suflet duce la anarhia în stat1)».

«Sufletul omenesc este emancipat de orice 
autoritate civilă şi politică; el este în o hii sta
tului un sanctuar încuiat, unde acesta n’ate dre-

n’a vorbit ca El. A avut supremaţia dragostei,
căci nimeni n’a iub t şi nu s’a devotat ca El.

t

A avut supremaţia puterei, căci nimeni n’a lu
crat ca El. A avut supremaţia durerii, căci ni-

ptul sâ intre» *). Cu uşurinţă îşi poate închipui meni n’a suferit ca El. Este fâră seamăn în im-
oncine ce mare greşală săvârşeşte preotul care pârâţia întunecoasă a suferinţei. Desigur mai
ar îndrăzni sâ deschue acest sanctuar al păsto- sunt oameni ai durerii în această lume; istoria
rilor săi cu cheia darului Dumnezeesc pentrucă e martoră; însă cum sâ-i compari cu Iisus! Nio-
în urmă să i lase pi adâ tuturor otrăvilor politice.
Preotul trebue să înţeleagă înaintea tuturor că 
omul stă deasupra partidelor, iar sufletul dea
supra politicei s)>.

Omul trebue să-şi închine vieaţa sa mai mult 
lui Dumnezeu de cât societăţii politice din care 
face parte, cum foarte lămurit ne indică marele 
teolog al veacului de mij'oc: «Homo non ordina- 
tur ad communitatem politicam secundum se to- 
tum et secundum omnia sua, et ideo non oportet 
quod quihbet attus ejus şit meritorius vel de- 
meritorius per ordinem ad communitat< m politiram, 
sed totum quod homo est, et quod potest et preotul trebue sâ o asculte cu sfinţenie şi să-l
quod habet, ordinandum est ad Deum; et ideo trăiască literă cu literă, frrindu-se de politică,
omnis actus hominis bonus vel malus habet ra- Sunt multe texte în Sf. Evanghelie care ne fac
tionem meriţi vel demeriti apud Deum, qnantum impresiunea câ au colorit politic şi care ne-ar

am^gi amarnic, dacă le-am lua ca atare, căci 
chiar acolo unde ni s’ar păreâ nouă că găsim

odată asemenea grozăvii nu s’au năruit asupra 
unui cap omenesc. Niciodată asemenea chinuri 
n’au sfâşiat mai grozav o inimă omenească, nici
odată martirajul n’a luat proporţii aşa de înspăi
mântătoarei *)> Mai mult ca ori care alta, su
premaţia durerei L’a înălţat spre Ceruri şi L-a 
înstrăinat cu desăvârsire de orice aspiraţie către 
onoruri şi privilegii pământeşti. Dacâ pământul 
ar fi fost fericit pentru EI, şi-ar fi uitat poate 
de ceruri. «Luaţi seama să vă păziţi bine de 
aluatul Fariseilor şi de aluatul lui Irod •)*. A- 
ceasta este porunca supremă a lui Ii sus, pe care

est ex ipsa ratione actus4)». Preotul care s’ar 
asvârli deci cu trup şi suflet în vârtejul luptelor 
politice nu va înţe'ege câtuşi de puţin perso- îndrumări cu caracter politic în Sfânta Evanghelie,
nalitatea lui Iisus şi uriaşa lui mişcare în mijlo- va trebui să cunoaşte m că Domnul le îmbracă
cui omenirii. Un asemenea preot nu se va deo- în veşmântul moral. Sâ luăm de pildă locul de
sebi cu nimic de clerul iudaic din timpul Mân- care se ocupă în mod special filozoful Immanuel

Kant: Politica zice: «Fţi înţelepţi ca şerpii», 
morala adaugă (ca o condiţie restrictivă): «şi 
nevinovaţi ca porumbeii 4)». înţelesul strâmt şi 
temporal al primei sentinţe se prelungeşte to- 
pindu-se şi pierzându-se în înţelesul larg şi veş
nic al preceptului moral ce-i urmează. Drept

tuitorului despre care Emest Rtnan se exprimă 
astfel: «Preoţimea oficială cu ochii întorşi către 
puterea politică şi strâns legată de ea nu înţe
legea nimic din acele mişcări entnsiasmate» *). 
Una din veşnicele silinţe ale Fariseilor era sâ-L 
atragă pe Iisus pe tărâmul chestiilor politice şi
să-L compromită in partidul lui Iuda Gaulonitul. aceia: Adevăratul preot să-şi pornească paşii !a
Plin de idealul său ceresc, Domnul nu numai lucru, iar nicidecum sâ asculte de glasul porni-

*) Fr W. Foerster, Politisckt Rtkik und folitische PădagogU pag. 179
L’alb^ H. Maret, Veglise et la Soditi LMque% pag. 6.

*) G. Traub, Der Pfarrer und die s^ziafe Frage, pag. 21
*) Ihomas Aquinas, la 2ae anul XXI, art. 4.
$ f&âftst Viaţa iui 4* BL Mama pag.

*) Emest Renan, Vw/i tui Iisus, trad. de B Marian pa?.
9) Jal en Villecrose, Le Chtist et Sa Reformi Sociale p*g 
f) Marcu, Vili 15.
4) Immanuel Kant, Zum cwigc* Friedm, pagina 53,

Icm firgros
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rilor de o clipă. Lozinca dopă care trebuie s& e rostul şi menirea lui, să refacă sufletul ţără-
se orienteze preotul vremurilor noastre pe târâ- nimei, care s’a otrăvit în timpul din urmă cu
mul vieţii sociale, sună astfel: «/» afară de po
litică, deasupra politicei şi contra politicei».

Că aceasta este adevărata directivă dată de 
Mântuitorul slujitorilor lui, se poate vedea şi

tot felul de idei şi de necredinţe. Învăţători şi 
preoţi, Îndărăt la şcoală şi la bisericăl

Preotul şi învăţătorul, otrăvit de luptele po
litice nu mai este omul imparţial, care priveşte

din următoarele canoane apostolice, care sunt lucrurile cu mintea rece şi cumpănită. Politica
decişi ve: Canonul 6 Apostolic hotărăşte: «Epis- militantă îi schimbă mintea şi sufletul

In satul lui vor fi partide politice, oameni, 
cari vor face o politică sau a'ta. Când preotul

copul sau preotul, sau diaconul, sâ nu se ames
tece în afaceri politice, în caz contrar trebue sâ 
se depună».

Aceeaşi deciziune o citim sub altă formă In
şi învăţătorul vor fi înscrişi Într’un partid poli
tic, fatal vor contractă urile, animozităţile şi toate

canonul 81 Apostolic: «Au pomenit, că nu-i patimile pentru adeversari, precum şi prieteniile
potrivit scopului ca Episcopul sau preotul sâ se şi favorurile pentru prietenii politici. La rândul
devoteze afacerilor politice, ci sâ se ocupe cu 
nevoile bisericii. Pentru aceasta trebue sau să

lor vor fi sfâşiaţi, atacaţi, urâţi de adversarii

se ţină deoparte, sau să aştepte depunerea; 
căci nimeni nu poate după porunca Domnului 
sâ s'ujească ia doi Domni. Din nefericire însă

Şi se vor răsfrânge
asupra misiunilor lor. Profesorul favorizând pe 
copilul prietenului şi fiind de o severitate 
excesivă cu copilul adversarului. Preotul făcând

acum, după războiul cel mare al neamului, preoţii din altar amvon politic,
au dat uitării şi litera Sfintei Evanghelii şi cu- Nu din motive antidemocratice mă ridic con- 
prinsul categoric al canoanelor sfinte şi aa fâcut tra faptului că preotul sau învăţătorul au fost

vârâţi tn politica militantă, ci din durerea ci 
şcoala noastră şi biserica noastră îşi scoboarâ

dm politică unii un idol al sufletului lor, iar 
alţii cel mai plăcut spoit.

Faptul acesta nu numai că a înăsprit şi mai nivelul tot mai mult. Doresc şi eu ca orice Ro-
mult vieţuirea cetăţenească; dar a deschis drum mân, care-şi iubeşte ţara, sâ avem preoţi şi îa-
larg corupţiunilor de tot soiul şi a dat prilej 
onor oameni de bine sâ scrie pag ni, pe care 
citindu-le e cu neputinţă să nu te mâhnească.
Iată ce cetim de pildă în lucrarea intitulată:
«Probleme născute după râsboiu, economice, 
financiare-sociale, alcătuită de d-l I. D. Barzan.

«Sujitorul Bisericii trebue să fie demn şi 
să-şi faca datoria pe deplin. Lumea sâ-1 creadă

vâţâtori tot mai selecţionaţi care sâ fie conştienţi 
de menirea lor şi să-şi facă pe deplin datoria. 
«Vr â un preot sau un învăţător sâ facă poli
tică militantă, sâ lase catedra sau amvonul al* 
tora dar nu sâ se servească de catedră sau de 
amvon pentru scopuri politice ’)>,

Nu mai puţin interesante sunt ultimele rân
duri cu care Pâr. Icon. St. Bej an din Chişinău,

şi sâ-1 asculte cu smerenie ca pe un păstrător al închee interesantul articol: «Individul şi co-
celor sfinte. Ce respect şi ce dragoste poate să 
aibă poporul când, alergând la preot, pentru 
împărtăşanie, botez sau nuntă, il va gâsi la 
cârciumă, cinstind cu alţii, la banca populară

munitatea In lumina creştinismului», din Biserica 
Ortodoxă Română. Iulie 1923:

Las la aprecierea cititorilor sâ jodece dacă 
reprezentanţii bisericii creştine cu ideal 1 ei ne-

luând câmătâ, la câmp certându se cu lumea lim t*t, atât individual cât şi social, trebue şi
pentru dijmâ sau pentru vitele care au intrat tn 
ogorul oamtnilor! De-1 va mai gâsi şi pe la în
truniri publice, ocsrând lumea, administraţia ţării 
sau forma de guvernământ; ori de nu-l va găsi 
de loc, căci preotul e dus la oraş pentru tre
buri politice, ori e ales în parlament, unde stă 
tot timpul, ce dezastru rămâne în urmă pentru
sufletele oamenilor, care*l au de păstor sufletesc. 
De cât un figurant mai mult în parlament, de 
reci de îmi de ori mai bine pentru ţară un 
preot şi un învăţător vrednic în satul lui. Acolo

pot sâ facă orice politică reală de partid, sao 
In numele Creştinismului sunt obligaţi să fie mai 
presus de aceasta influenţând numai pe calea 
adevărată a creştinismului oiice politică şi luptă 
care se duce Intre individ şi comumtatate pe 
calea desvoltârii şi a progresului omenirii *)».

Pr. MA*1N C. IONKSCU
Profesor do liceu.

f

!) I. D Barzan, Probleme născute după războia, Economics-FI* 
nanciare-Socialc, pag. 135 şi 136.

f Iĉ  n. St. S Bejan. Indt vidul şi comunitatea creştină, tn lumină 
Greştimsmuimp &iţ ia Ortodoxă Rommii, iulie 1923*
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ARHIEREUL FILARET STAVROPOLEOS SCRIBAN
O  a n i v e r s a r e  c a r e  n u  t r e b u i a  u i t a t ă

La 22 Martie anul acesta, s’au împlinit cinci- pentru el şi pofta nesăţioasă de învăţătură mai
*eci de ani de când s’a stins din vieaţâ, In înaltă, îl determină ca să-şi croiască o altă cale.
casele Egumenului M-rii Talpalari din Iaşi, unul 
din cei mai valoroşi Ic rai hi, pe cari i-a avut 
Biserica noastră şi unul din cei mai aprigi lup
tători ai cauzei sfinte a Românismului.

Dacă Biserica română Îşi are astăzi canonici-

Prin intervenţiile venerabilului mitropolit Ve
niamin Costache şi ambasadorului rus, fu trimis 
peste hotare, în mijlocul Rusiei pravoslavnice, 
la Kiew, unde aveâ să se adape dela isvorul de 
cărturărie bisericească, pe care o răspândtâ

tatea ei neatinsă, dacă clerul ei posedă institu- Invâţaiul mitropolit rus, Filaret.

cum se
ţiuni de instrucţie şi cultură, dacă Statul român Intrat în bibliotecile universităţilor de acolo,
îşi are închegarea şi consolidarea într’un singur studentul Vasile Popescu Scriban,
neam unit şi neatârnat, apoi, fie mi îngăduit sâ numeâ inainte de călugărie, — îşi petreceâ tot
zic şi sâ susţin câ ’n mare parte, faptele acestea timpul răscolind tomurile nenumărate, culegând,
se datoresc acestui Vlădică moldovean, care n’a ca o aibmâ harnică, material de învăţătură rtfe-
cruţat o clipă propria sa vieaţă şi n’a cedat un ritor, mai ales, la istoria bisericii române.
pas în lupta aprigă ce-a purtat-o, până nu şi-a Firea sa de cărturar neobosit se împreună
văzut Biserica şi Neamul, aşa cum a trebuit sâ fie. îndată cu aceia care poruncea sufletului său de

Pentru timpurile în care a trăit acest destoinic a se devotâ cu totul Bisericii şi următor acestei

multă vreme, ca o călăuză statornică şi neclin
tită. Ia acele vremuri de bejenie, când nimic

cleric şi mare român, a fost ca un luceafar ce-a înclinări, Îmbracă haina călugărească, luând nu-
râsârit pe aureola Ţârei Moldovei şi a strălucit mele vestitului mitropolit al Kiewului, Filaret.

De aci Înainte, ocupaţiunea sa eră rugăciunea 
şi studiul, lipsindu-se de acele plăceri inerente 

nu era sigur, când limba şi credinţa strămoşească oricărui tânăr, de care erâ pasionat in deosebi,
erau abia desmorţite din somnul de veacuri al de muzica instrumentală. Cu trup şi suflet, câlu-
lntunericului, apariţia lui Filaret Scriban a fost gârul Filaret munceşte zi cu zi, trimiţând râva-
un sol scump trimis Românilor, de către Pronia şuri în ţară, prin care fâceâ cunoscut câ aşteaptă
Cerească.

Cu toate acestea, tnsă, ingratitudinea şi egois
mul sec ale sufletului omenesc, au copleşit şi 
întunecat recunoştinţa urmaşilor şi, până ’n ziua 
de astăzi, s’a dat uitării memoria eternă acestui 
mare dispărut şi abia, ca prin vis, s’a pomenit 
numele său la jumătate de secol de când o 
lespede de piatră ascunde pe vecie pe cel ce a

arzător ziua fericită ca sâ răspândească, din 
comoara adunată, raze de lumină şi învăţătură 
conaţionalilor săi.

In sfârşit, vine şi acea zi când, în urma exa
menelor strălucite ce le depune la Academia 
teologică, obţine diploma de magistru în teologie 
cu următoarea distincţiune:

«Dominum Hi romonachum Filaretum Scriban
fost stâlpul neclintit al naţiunii şi bisericii sale. Magisttr sacrosanctae Theologiae humamorumque

Regretând din sufet, câ, cu acest prilej pios, 
nu s’a făcut un pelerinaj la mormântul de sub

littrrarum, etc.».
Sosit în ţară, i se încredinţează rectoratul

versare.

zidurile mânăstirii Burdujenilor, ne facem cel şroatei clericale întemeiată de marele Veniamin
puţin datoria să descriem viaţa şi faptele sale Kostache, la M-rea Socola, de lângă Iaşi.
în co'oanele acestei reviste, care se răspândeşte De acum viata sa începe sâ fie turburată de
în toate unghiurile Ţarii, spre a puteâ luă cu- nenumărate întâmplări, ce se succed dela 1848
noştinţă cetitorii ei de această memorabilă ani- inainte, având a luptă cu perfidia, lăcomia şi

duşmănia acelor hărăziţi de timpuri şi soartă în 
P. S. Filaret Scriban se trăgeâ din o familie conducerea trebilor înalte bisericeşti şi lumeşti.

Această stare de lucruri se năşteâ, pe deoparte, 
că el căută să ridice prestigiul şcoalei sale şi 
a clerului In genere, prin educaţia, instrucţia 
aleasă ce*o impusese, şi, pe de alta, ca lupta 
ce o duceâ contra simoniei practicată de sfert le 
înnalte bisericeşti, cari, trecând peste regula
mentele în vigoare, hirotoneau candidaţi fărft 
studiile obligatorii').

E vorba de hirotoniile făcute direct şi pe ban! de mttropo' 
Ik>!Uuî bţîibm i «ta# © »tnţ&ici topUL

preoţească aleasă, Îndurând de mic copil sufe
rinţele şi greutăţile acestei vieţi pământeşti, dar 
biruindu-le pe toate cu tăria caiacterului său. 
Instruit în şcoala grecească dela Trei-Ierarhi, din 
Iaşi, deveni în scurt timp piofesor pela 1837, 
predând limba franceză, română şi matemati- 
cile, in care timp alcătuia versuri şi cuvântări fu
nebre,

Talentele şi darurile, cu care erâ înzestrat,
promitea» o perspectivă de o sucaţie mal tnaka
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Evantias locot. al Romanului, cari înteţiră o 
mare furtună asupra episcopatului necanonic
Lupta erâ condusă după instrucţiunile ce veneau 
dela Patriarh, ca care P. S. Filaret erâ In co
respondenţă, care li aduceâ laude şi-l întăreau 
să nu cedeze ca sfintele tradiţiuni şi vechile 
drepturi canonice ale Bisericii sâ fie călcate de 
o dispoziţie sau lege lumească.

Aceste grele frământări, din sânul bisericii 
moldovene, aduc zile grele P. S. Filaret, care 
este nevo<t sâ se retragă la via sa ca pensionar, 
unde a stat mult şi arestat. Această stare de a 
suferi pe dreptate, de a râbdâ până la mucenicie 
şi de a muri tn sărăcie este cununa ce împo
dobeşte persoana venerabilului arhiereu şi a 
vajnicului luptător.

Roadele acestei uriaşe lupte purtate pe toate 
tărâmurile, au fost culese de alţii, iar pentru ei 
s’au păstrat loviturile mişeleşti, insultele mur
dare, dispreţul şi nerecunoştinţa. Cu toate că 
un sfert de secol a lucrat pentru progresul cul
turii bisericeşti, cu toate c’a stârpit abuzurile şi 
fârâ de legile din administraţia bisericii sale, 
cu toate c’a dat la iveală lucrări de o valoare 
incontestabilă, acest om a fost dat l a c  parte 
şi pentru locul care-1 merită, au fost hârăz'ţi 
toţi acei cari i a avut ca paracliseri şi ca infe
riori ai săi sub toate raporturile. Puţini oameni 
din cler au putut ajunge la nivelul său şi ca 
Învăţătură şi ca vieaţă sobră şi evangelică şi ca 
sentimente curate şi nobile de bun patriot. 

Sleit de puteri, care in fiecare zi 11 părăseau,
„  ----------- . --------------------

•  -  -  -  -

Nioftt Scrih m, îocot. la Argeş demisionează, iar Melchîsedu 
la Ismail continui nl stea în scaun mni departe, ca toate insis
tenţele P. S. Kilaret sft demisioneze din postul necanonic ce-1
ecupk, lucru la care nu s*a aşteptat P, S, Filaret
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istovit de munca titanică ce-a săvârşit-o, mul-
ţâmit, insă, că triumful luptei sale a râmas
să dicteze marilor evenimente bisericeşti ce se
frământau, trăieşte ult’mile clipe ca un vrednic
ostaş al lui Hristos, care şi-a făcut pe deplin 
datoria.

In primăvara anului 1873, cuprins de o boală 
uşoară, dar care mai pe urmă se agravează, 
este nevoit sâ-şi mute locul de sihăstrie dela 
Socola şi să trăiască ultimele zile în casele P. Sfin
ţitului Iosif Bobulescu, egumenul Talpalarilor. 
Şi, acolo, după puţină suferinţă, îşi dă ultima 
suflare exprimând aceste cuvinte :

«Am fost amărât toată vieaţa mea. Regret câ 
poziţiunea de Arhiereu mă opreşte de a gustâ 
mulţâmirea măcar la uşa mormântului, să adorm 
in somnul eternităţii, ascultând muzici».

Scriind aceste puţine rânduri, n’am Împlinit 
nimica cum se cade. Ba, din contră, consider 
o prea mare îndrăzneală, din parte-mi, sâ vorbesc 
aşa de scurt de activitatea acestui mare I rarh.

Pentru aşa ceva, este necesar un volum, în 
care cu amănuntul sâ se descrie opera săvârşită, 
care constitue o epocă în istoria bisericii şi 
naţiunei noastre. De aceea, numai ţinându-se 
seamă, câ într’o revistă, nu se pot trage decât 
câteva linii generale asupra unei activitaţi aşa 
de rodnice, pretenţiunea cetitorilor va fi moderată 
in felul acesta şi vor căută sâ pună pe cineva 
ca sâ scoată în volum aparte, ceeace aici nu se 
poate da la iveală in toate amănuntele. Sâ dea 
Dumnezeu să vedem lucrul acesta cât mai curând 
şi să nu se dea uitării câ Scribanii au fost şi 
sunt cineva in această ţară.

I

Sachelarul CORNtLÎU GRUMÂZESCU
Satul Pericnl, com Pogana jud. Tutova'

SITUAŢIA CLERULUI DIN ARDEAL
O  c o m p a r a ţ i e

Intrând tn anul al 6-lea de stăpânire româ
nească şi stând înaintea unui nou an bugetar, 
preoţimea ortodoxă română din Ardeal cu drept 
cuvânt să Întreabă: Ce râu a făcut tn trecut şi 
ce păcate ii se atribue tn prezent, încât este con
damnată a fi dată uitării, fiind lăsată pe planul 
ultim al preocupărilor de o*din obştesc? Dar ce 
e mai mult, se miră mult această preoţime, intru 
cât statul român favorizează bisericile confe
siunilor minoritare şi pe slujitorii acesteia, dân- 
du-Ie ajutoare din visteria ţârii pe lângă bene
ficierea pri vilegiilor din - trecut de cari le este 
Îngăduit a se bucura şi in noul stat român.

Situaţia materială a preoţimei confesiuniiot mi -

noritare — este şi azi de invidiat — din toate 
punctele de vedere. Un preot luteran, pe lângă 
salariul de 42.000 lei anual — primit din partea 
statului şi din partea fondurilor bisericilor săseşti — 
mai beneficieazâ de sesiune parohială tn mă-

♦

rime de 32 jug., având pretutindeni casă paro
hială — palat cu toate supraedificatele de lipsă, 
primind apoi — din pădurile comunale, 12 stânjini 
lemne de foc aluse in curtea parohială.

Tot aşa sunt situaţi preoţii bisericei reformate 
(calvine) cu toate câ în multe parohii dacâ sunt 
abia 20— 30 suflete. Nu mai amintim de situaţia 
preoţilor romano-catolici cari beneficieazâ de a- 
jutoare însemnate din fondurile regnicolare rt-



mase dela statul ungar pe lângJ 

le aduc Însemnate sume pentru 

rulai celibatar.

lariul dela stat abia dacă 11 primesc după 5—4 

luni de zile.

In asemenea situaţie materială —  fiind silită

Punând alăturea situaţia materială a preoţilor să*şi ducă traiul său — preoţimea noastră duet

români, pare că ne pică obrazul de ruşine con- luptă de apărători ai credinţei strămoşeşti In

statând halul şi sărăcia tn care a trăit în trecut 

preotul român şi soarta tristă tn care să află şi 

azi sub sceptrul noului stat roinân. Trecând prin 

satele noastre rurale dela câmp in timpul verii

contra sectarilor şi a tuturor pescuitorilor în apă 

tulbure. Drept aceia credem câ a sosit ceasul al 

12-lea, că şi de soarta acestor mucenici ai nea

mului să se Îngrijească ceice cu ajutorul preoţimei

nu vei găsi pe preotul nostru acasă — decât la Şi prin jertfa şi a lor stau la cârma ţării Întregite.

coarnele plugului sau tn livadă sau ta porum* 

bişte la prăşit.

Nu vei găsi acasă pe preoţii noştri dela mărgini, 

din satele muntoase — decât căiitându-i la pă

duri, unde se Îndeletnicesc cu exploatarea lem

nelor — sau apoi prin târguri —  după bucate.

Şi unii şi alţii, tn zile de prasnic şi de duminică, 

işt fac serviciul pe lângă toată oboseala de peste 

săptămână, cei mai zeloşi predicând întotdeauna 

cuvântul evangheliei creştine, trăind In nădejdea 

sfântă că trebue sâ vină şi pentru ei o vreme 

mai bună cu răsplată dreaptă pentru umilii slujitori 

ai altarelor bisericei noastre.

Nici nu e mirare — câ preoţii noştri din Ardeal 

fârâ casă parohială (in cele mai multe parohii), 

fără sesiune parohială decât In unele parohii 

maxim pânâ la 12 jugăre; de lemne de foe 

nici poveste ca să primească tn măsura tn care 

le primesc preoţii luterani st reformaţii, iar sa-

Fruntaşii acestei ţâri fârâ deosebire de coloare 

politică precum şi P. P. S. S. noştri arhierei să caute 

din bună vreme a veni In ajutorul preoţimei or

todoxe române din Ardeal, precum şi din Întreaga 

ţară, deoarece, odată ce să vor rări rândurile 

preoţimei române, tn aceiaşi măsură se vor Im- 

mulţi duşmanii ţării româneşti şi atunci rătăcirea 

cea de apoi va fi mai rea de cât cea dintâiu.

Vrem o Înţelegere deplină Intre toţi cei cu 

răspundere Înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, 

dorind a-i vedea pe toţi fruntaşii vieţii noastre 

publice arhierei şi miniştri, deputaţi şi senatori 

la o colaborare frăţească tn ceiace priveşte so» 

luţionarea problemei lipsei de preoţi, care se 

poate resolvi numai prin o Îmbunătăţire a situaţiei 

sale materiale şi In egală măsură cu situaţia 

preoţimei bisericilor minoritare. Ne trebuesc deci 

fapte, căci de vorbe şi promisiuni nu mai vrem 

să ştim.
Pr. IOAN CRĂCIUN

Situaţia Bisericii şi a Mănăstirilor din Moldova

ca sâ se folosească de toate vicleniile şi cursele, 
deşi nu sunt vrednice pentru un guvern, cari 
nu-i face cinste lui, poporului său şi opiniunei 
generale, ca să abată dela drumul cel drept 
pentru dezlegarea acestei chestiuni tn litigiu, in
dicată tn protocolul al V-lea al conferinţei din 
Paris.

Fără îndoială, câ nu se pot justifica faptele 
de politica lui în privinţa acestei chestiuni. So- samavolnice ale domnitorului Cuza, privitoare la

In vremea din urmă se vorbeşte şi se scrie 
mult despre acţiunea domnitorului Cuza în ches
tiunea mănăstirilor aşa numite Închinate sau gre
ceşti din Prmcipatele-Unite, Moldova şi Valahia. 
Aproape toate articolele, pe cari le-am citit tn 
diferite gazete periodice ruse şi străine nu a- 
probă de loc purtarea domnitorului Cuza, totuş 
sunt şi de aceia cari Îşi exprimă simpatie faţă

cotim de prisos să mai arătăm întru cât aceste 
din urmă articole se deoslbesc prin cunoaşterea 
lucrurilor, prin perspicacitatea politică şi tactul 
jundic. Poate câ autorii acestor articole, din 
punctul lor de vedere, sunt drepţi, justificând 
actul pe care graful Rossel l-a numit nu de mult 
«furt ruşinos». Poate câ In adevăr mânâstirele 
greceşti au fost status in stătu şi patriotismul

mănăstirile locale curat româneşti din Principa
tul Moldovei prin nici un patriotism şi prin nicio 
grijă a conducătorului de binele poporului său.

Fiindcă nu ştiu prin ce neînţeleasă Întâm
plare, nici un articol din cele citite de noi (des
pre mănăstirile Închinate) nu se ating nici pe 
departe de această chestiune, ne-am pus In gând 
să-i dedicăm câteva cuvinte, nădăjduind, câ eve-

dora ni torului Casa a a vot o puternică întemeiere mmentele din ultimii ani din Principatele dună

3
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rene nu sunt cunoscute tn destul sau sunt apre
ciate nejust. Până la apucarea sau însuşirea ne- 
legalâ de către guvern a averilor mănăstireşti, 
mânâstirele Principatului moldovean sunt supuse, 
fireşte, toate în chestiunile duhovniceşti mitro
politului din Iaşi; iar în privinţa averilor se Im- 
părţ au în trei categorii. Unele, ca de pildă : 
Golia, Galata şi Trei-Ierarhi atârnau de Sfin
tele locuri din răsărit, formând proprietatea lor; 
averile celorlalte, ca: Slatina, Râşca, Bisericani, 
Coşula, Bogdana, Doljeşti, Pângăraţi, Socola, Za- 
gavia şi altele aparţineau mitiopoliei şi epar
hiilor celor două din Moldova: A Romanului şi 
Huşilor; în fine, cele din categoria a treia sunt 
C;.le cari se conduceau şi dispuneau de averile 
sale cu totul independent; în numărul acestora 
aparţineau: Sf. Lavrâ a Neamţului şi Secului, 
mănăstirile Văraticul, Agapia, Vorona, Adam şi 
altele. Din vremuri trecute şi până la promul
garea Regulamentului Organic în 1829, toate 
aceste mănăstiri se foloseau de mari înlesniri şi 
nu plăteau nici o dare. Pentru îmbunătăţirea 
finanţelor ţârei, Regulamentul acesta a mai mic
şorat aceste înlesniri; el a îndatorat clerul, deo
potrivă cu clasa boereascâ, să plătească vamă 
pentru toate obiectele şi productele importate 
şi exportate pentru trebuinţa şi folosinţa lor ’). 
Mânâstirele din primele douâ categorii, adică 
cele greceşti şi dependente de Mitropolie şi e- 
parhii au fost împovărate cu o anumită contri
buţie *). Mitropolia şi cele două epaihii ale Ro
manului şi Huşilor sunt datoare să ajute anual
cu 60.000 piaştri Seminarul delâ  Socola şi a- 
cest ajutor se adaogă la celelalte venituri, des
tinate pentru întreţinerea şcoalelor publice3). 
Pe celelalte mănăstiri Regulametul le-a scutit 
de orice contribuţie: «mănăstirea Sf. Spiridon, 
pentru că ea ţine pe socoteala sa un spital, 
mănăstirile Neamţu şi Secu 4), Văratic, Agapia 
şi altele din pricina marelui număr de călugări 
şi călugăriţe; mănăstirea Socola pentru câ în 
ea s’a aşezat un seminar 5). Dar, cu toate măr
ginirile acestor înlesniri, în aceiaş Regulament 
se spune, că «aceste îndatoriri ale mănăstirilor 
fi eparhiilor nu înlătură întru nimic dreptul lor 
de proprietate, pentru că accste instituţii au pri
mit ca dar, atât din partea guvernului, cât şi 
din partea persoalnelor particulare averile cari 
le■ au aparţinut acum pentru fapte cuvioase şi folos 
obştesc, potrivit cu dorinţele de binefacere şi vred
nice de amintire ale dăruitorilor *)\ iar potrivit 
articolului X L V şi de către alţii date clerului,

*) Regulamentul Organic, glava ITT, secţia III, § 79, III.
*) Ibidem, glava IU. secţia III, § 79 IV.
•) Ibidem, glava ni, secţia III, § 79 IV.
4) Ibdrm, glava III, secţia 111, § 7y IV: Această mănăstire a

fost îndatorat^ să ini reţină un spital cu 30 paturi.
*) Ibidt m, glava III, secţia J1I, § 79 iV.
2 Regulamentul Organic, glava iii, secţia III, § 80 IV.
7 Ibidem, glava III, anexa P»

atât drepturile şi înlesnirile, cedate de Regula
mentul lui, cât şi drepturile puse la dispoziţie 
de regulamentele bisericeşti». In aceiaş timp Re
gulamentul prin articolul 416 a determinat, *ca 
comisia formată din patru persoane duhovniceşti 
şi din patru boeri, cunoscute prin cinstea lor, sâ 
alcătuiască subpreşidenţia Mitropolitului inventarul 
tuturor averilor mănăstireşti, să orândutască ad
ministraţia lor şi să facă cunoscute veniturile a- 
celor dintre mănăstiri, cari erau datoare cu con- 
tribuţiuni faţă de stat şi cu ajutoarele anuale 
tentru întreţinerea aşezămintelor de binefacere, 
preci-m sunt: seminarii, şcoale publice şi altele».

In acest chip, Regulamentul Organic a lăsat 
în deobşte mitropoliei, eparhiilor şi mănăstirilor 
o libertate deplină şi independentă în condu* 
ct rea averilor mişcătoare şi nemişcătoare apar
ţinătoare lor ; controlul guvernului fi.nd îngăduit 
numai în măsura în care acesta era trebuitor 
pentru supravegherea luării ajutorului dela acele 
mănăstiri, cari erau îndatorate la aceasta de Re
gulament.

Acest obicei, întărit de veacuri şi garantat 
de Regulamentul Organic, nu s’a păstrat multă 
vreme. După 12 ani guvernul a pretins dreptul 
de proprietate asupra averilor mănăstireşti sub 
motivul de orânduire al administrării lor. Cele 
dintâi mănăstiri cari au suferit, au fost cele mi
tropolitane şi eparhiale. Domnitorul Mihaii Sturza, 
folosindu-se de încrederea şi nepre vede rea mi
tropolitului de atunci, Veniamin, şi-a atras atât 
de mult... în cât Prea sfinţitul contra tuturor pra
vilelor apostolice şi ale soboarelor ecumenice 
precum şi a legilor Principatului, chiar fără şti
rea episcopilor şi a egumenilor mănăstirilor, el 
însuşi a rugat guvernul ca sâ alcătuiască un co
mitat special la mitropolie pentru administrarea 
averilor supuse ei şi eparhiale.

Domnitorul a primit cu plăcere această rugă
ciune, provocată de el însuşi şi întemeindu-se 
pe ea a dat decretul din 1841 pentru alcă
tuirea comitetului din cinci persoane, alese din
tre călugării clerului local, căruia i s’a dat ca 
însărcinare administrarea averilor mănăstirilor 
mitropolitane şi eparhiale, dându-i drepturi de 
mitropolit în cazul când catedra va deveni va
cantă. Aceasta fu prima lovitură dată de puterea 
lumească autonomiei bisericei moldovene, în de
obşte; dupâ aceasta a urmat un îşir întreg de 
apăsări şi amestecuri chiar în asemenea afaceri 
asupra cărora nu se poate întinde autoritatea 
profană. Veniamin s’a căit în curând de fapta 
sa nechibzuită* dar exemplul lui nu a făcut mai 
cu minte şi mai precaut pe urmaşul sâu.

In 1844 mitropolitul Meletie, tot aşa de sa
mavolnic şi de neprecaut, caşi înaintaşul său, a 
semnat un proect de lege, alcătuit de persoane, 
care nu aveau niciun drept să facă aceasta, pen-
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tere definitivă, nefiind mai înainte discutată şi 
votată de Cameră. Legile, cari au interes general 
pentru ambele Principate se pregătesc de co
misia centrală şi se prezintă prm intermediul 
domnitorului pentru a fi discutate de către Ca
meră. Membrii în fiecare Cameră se aleg de po-

Acest răspuns puternic şi plin de demnitate 
al mitropolitului nu a servit la nimic. Progra
mul de acţiune fusese schiţat de Guvern de mai 
inainte. îndată după aceasta au început să se 
primească rapoarte de pretutindenea de prin 
mănăstiri, în cari se spunea, că autorităţile ju-

por, potrivit cu hotărinle pentru alegeri; dar deţene inventariază şi sechestrează bunurile miş-
mitropolitul şi episcopii asistă la şedinţe după 
drepty mitropolitul prezidând. Miniştrii răspund 
pentru călcarea legilor înaintea Curţii superioare 
de judecată şi cea de Casaţie. învinuirea lor 
poate pleca din partea domnitorului sau din 
partea Camerelor.

Amănuntele acestea sunt nececare pentru 
aprecierea dreaptă a următoarelor fapte:

Prima Cameră moldovenească a fost închisă

cătoare şi nemişcătoare ale mănăstirilor, că co
misia a îndepărtat dela administraţia lor pe 
egumenii legiuiţi, Încredinţând această conducere 
unor comitete speciale, pecetluind chiliile mă
năstireşti, tezaurele, cassele, bibliotecile şi altele.

Intre altele, «Monitorul Oficial» din Moldova 
a pubiicat:

4

1. Că mănăstirile sa lipaeio da dreptul do proprietate şi
de prinţul Cuza în Mai 1859. Niciun proiect de de conducere a averilor sale, dintre oari cele mişcătoare,
lege pnvitor la averi!e mănăstireşti sau în ge- oa: vitele domestice, stupii şi altele vor fi vândute;

2. Că pentra administrarea afacerilor mănăstireşti se In* 
fiinţează o comisie în compunerea căreia Guvernul a numit

nere la biserică nu a fost prezentat pentru a fi 
discutat de ea. Mai mult, in Iunie din acelaş an,
preşedintele consiliului de miniştri a) şi ministrul două persoane olerioale, pe directorii seminariilor din Huşi
de interne I0) au cerut mitropolitului Sofronie în 
numele Domnitorului intormaţiuni despre averile, 
aparţinătoare mănăstirilor independente. Neîn- 
ţelegând scopul unei asemenea cereri, dar în 
aceleş timp, neavâhd niciun motiv de refuz, mi
tropolitul, fiindcă miniştrii au venit personal la 
el, a dat poruncă să i se prezinte inventariile, 
listele, registrele şi dările de seamă anuale des
pre venituri şi cheltueli. După câteva zile, vor
nicul (ministrul) averilorn) a comunicat verbal 
lui Sofronie, că proprietatea mănăstirilor inde
pendente din voinţa Guvernului intră în mâna 
departamentului şi că pentru aducerea la Înde
plinirea a acestei măsuri el va pleca pe la mă
năstiri şi lavre cu o comisiune specială în com
punerea căreia Guvernul, cu dela sine putere 
numai, a numit şi două persoane clericale. Cre
zând încă cu greutate, că o asemenea măsură 
importantă a putut fi luată fără participarea 
Camerei, mitropolitul a observat cu toate a- 
cestea, că o asemenea dispoziţie a consiliului

şi Roman, pe economul Dimitrie Matcaş şi arhimandritul 
Melchisedec;

3. Că averile nemişcătoare mănăstireşti, cari au slujit
pentru bona stare a gospodăriei mănăstirilor şi întreţinerea 
clericilor, precum şi pentru institnţiunile de binefacere şi 
azilurile vor fi date în arendă deopotrivă ou celelalte;

4. Că d&rile de seamă anuale ale cheltuelilor pentru în
treţinerea mănăstirilor, cari se alcătuiau înainte de către 
egumenii şi egumenele eu aprobarea sfatului soboarelor, 
potrivit ca veniturile şi trebuinţele fiecărei mănăstiri, de 
acum înainte vor fi alcătuite de către Guvern.

Toate aceste măsuri au fost luate cu totul pe 
neaşteptate şi semăna mai de grabă cu un atac 
duşman, decât cu o acţiune justă a unei auto
rităţi legale. Coprinsă din toate părţile, biserica 
nu a avut timpul trebuitor ca să se gândească, 
ce trebuie sâ facă şi unda să caute apărare.

Guvernul cu toate acestea îşi continuă lucrul 
Început cu o iuţeală de necrezut şi nici nu se 
gândea la alegerea mijloacelor. Pentru înlâtu-

de miniştrii este cu greu de înţeles, mai cu rarea oricăror piedici şi plângeri din partea mâ-
seamă în privinţa numirei în comisie a persoa
nelor duhovniceşti fără ştirea şefului lor direct 
şi că dacă o asemenea numire a avut loc, atunci 
el va vedea în ea călcarea regulamentelor şi 
atentatul asupra vredniciei şi independenţei bise
ricei ortodoxe, iar persoanele care şi permit să 
primească din partea Guvernului vreo însărci
nare oarecare în acest sens, nefiind însărcinaţi 
cu aceasta de către mitropolit sau episcopii 
eparhioţi, sunt supuşi unei aspre răspunderi, 
stabilite pentru asemenea cazuri de călcare de 
regulament bisericesc.

f) Manolache Costache Epareanu,
Lascăr Catargiu.

*0 Al teu Teriaebie,

nâstiriior, el a depus pe egumenii aleşi legal şi 
în locul lor a numit alţii, instalând înlâuntrul şi 
în afara mănăstirilor pe la porţi santinele din po
liţia teritorială cu scopul de a izola pe monahi 
de lumea cealaltă şi pentru a le smulge orice 
putinţă de fugă; au scos arhivele mănăstireşti, 
în cari se păstrau documentele cari confirmau 
dreptul mănăstirilor asupra averilor cari le apar
ţineau; a oprit mănăstirile pe viitor de a inter
veni in afacerile lor personale; a smuls ierarhiei 
bisericeşti dreptul firesc de aş-i conduce şcoalele 
religioase; a numit persoane laice ca să ocupe 
funcţiuni de profesori în seminarii; a scos din 
mitropolie şi lavra Neamţului tipografiile, cari le 
aparţineau şi altele. In fine, au publicat licitaţii
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pentru cei ce doresc să ia în întreprindere apro
vizionarea mănăstirilor.

In vederea tuturor acestor acţiuni silnice şi 
samavolnice, se vede limpede, că Guvernul s’a 
hotârlt să conducă ţara împotriva Constituţiei 
şi contra tuturor legilor, şi că biserica şi clerul 
sunt supuşi unei persecuţii sistematice. Pentru 
aceasta, fârâ să mai aştepte până se va con
voca şi se va aduna Camera, mitropolitul a so
cotit de datoria sa să comunice plângerile şi 
protestul său contra acţiunei ilegale a Guvernului, 
domnitorului, comisiei centrale şi consulilor sta
telor proteguitoare. In nota dată domnitorului, 
înalt Preasfinţitul a atras atenţiunea între altele 
prinţului Cuza asupra faptului, în ce chip au 
procedat celelalte state în dezlegarea chestiunei 
averilor mănăstireşti. In protestul adresat co
misiei centrale, care pe baza art. 32 din con
venţie avea dreptul să arate domnitorului abu 
zurile existente, mitropolitul, enumărând, toate 
acţiunile ilegale ale Guvernului privitoare la 
mănăstiri, a lămurit, că situaţiunea acestora din 
urmă cer discuţiuni cu privire la îmbunătăţirea 
lor în raport cu spiritul vremei, cu împrejurările, 
m’jloacele moderne şi cu nevoile acestor loca
şuri sfinte, şi că de această chestiune se ocupă 
Camera în cea mai apropiată sesiune, dar con
siliul de miniştri şi-a însuşit drepturile, cari în
trec chiar şi pe acelea pe cari le-a dat Consti
tuţia Camerei, fiindcă în chip samavolnic a luat 
măsurile, a dat hotărîrile, le-a adus la îndeplinire 
şi a distrus dreptul mănăstirilor, garantat de 
legi, transmiţându-1 comisiei şi comitetelor, for
mate din funcţionari. '

Aproape în acelaş timp cu acest protest mi
tropolitul a trimes şi arhiepiscopului din Chi
şinău, Antonie, ca celei mai apropiate persoane 
duhovniceşti-admlnistrative dintr’un stat ortodox, 
o notă informativă despre acţiunea nedreaptă a 
Guvernului din Principate, rugând pe Prea Sfin
ţitul ierarh ca să intervină la împăratul pentru 
apărarea bisericii împotriva apăsărei şi perse
cuţiei ce i se aduce.

In sfârşit, în anul 1860 mitropolitul a mai 
protestat încă odată contra acţiunei ilegale a 
Guvernului înaintea Adunării generale a noilor 
aleşi ai reprezentanţilor Moldovei şi odată cu 
aceasta a împuternicit pe unul dintre ieromo
nahii apropiaţi ca să intervină în numele bi
sericii moldovene şi mănăstirilor locale pentru 
apărarea lor contra persecuţiunilor şi urmăririlor 
ridicate contra lor. Dar cu toate aceste protes
tări şi cu toată declaraţia, făcută domnitorului 
de către comisia centrală, că ea socoteşte ac
ţiunea ministerului contrarie Regulamentului Or
ganic şi Constituţiei, Guvernul nu a schimbat 
măsurile şi dispoziţiunile luate. Smulgând astfel 
bisericii totul până şi firescul drept de a con

duce seminariile teologice şi alegerea profesorilor, 
cari sâ aibă calităţile trebuitoare pentru susţine
rea spiritului în şcoaleie religioase, prin care să
se poată deosebi un cleric ortodox, Guvernul 
se aştepta poate că mitropolitul va privi inde- 
ferent la acest lucru, câ in ochii lui se calcă 
regulamentele bisericeşti, pravilele sfinţilor Apos
toli şi ale soboarelor ecumenice, legile civile ale
ţării şi în sfârşit Constituţia garantată de Marile 
Puteri. Pentru aceasta el era foarte întristat, că 
negăsind în Sofronie un rob ascultător şi nici 
un reazem încăpăţânării lui, a socotit toate pro
testările sale amintite mai sus ca o împotrivire 
la autoritatea domnitorului.

In urma acestor lucruri, consiliul de miniştri 
sub preşidenţia însuşi domnitorului a osândit pe 
mitropolit, precum şi pe egumenul lavrei Neam« 
ţului, arhimandritul Gherasim şi pe alţi monahi 
la surghiun. In ziua de 8 Noembre 1860 s'a să
vârşit unul din cele mai revoltătoare evenimente, 
cari nu se pot îngădui în veacul nostru de ci
vilizaţie, fiind cu putinţă numai în societăţi re
voluţionare, când pati mele oarbe întunecă min* 
tea şi se dă uitării orice simţ de legalitate şi 
chiar respectul datorit lucrurilor sfinte. Eveni
mentul acesta s’a săvârşit fără să mişte masele 
populare, cărora uneori li se poate îngădui cir
cumstanţe uşurătoare, din lipsa de dezvoltare 
intelectuală, dar în orice caz trebuia să mişte 
pe un guvern, care avea pretenţie de acţiuni 
liberale. Chiar însuşi capul ministerului, Cogăl- 
niceanu, a sosit cu forţa înarmată la reşedinţa 
mitropolitului în ziua hramului mitropoliei, toc
mai când înalt Prea Sfinţitul săvârşia Sfânta Li
turghie.

Jandarmii nu au îngăduit vlădicei nici si ter
mine Sfânta Liturghie, l-au prins, l-au aşezat 
într’o caretă şi cu săbiile scoase l-au condus 
spre mănăstirea Slatina în surghiun, cu toată 
vremea urâtă, cu toată vârsta înaintată a aces
tui ierarh şi cu toată boala de care suferea de
mult.

Pe drum, Sofronie, până în aşa grad, a slă
bit şi moraliceşte şi fiziceşte, în cât cu mare 
greutate abia a putut merge până la oraşul Făl
ticeni. De aci s’a comunicat ministrului liberal 
prin telegramă despre imposibilitatea pentru mi
tropolit de aş continua drumul şi au cerut a- 
probarea de a lăsa pe ierarh în Fâltieeni sau 
a-1 duce la Slatina ?

Ministrul a avut sălbăticia să dea poruncă s& 
continue drumul. La. mănăstirea Slatina mitro-

*

politul a fost Închis sub paza unei puternice es
corte de jandarmi.

Temându-se de orice din partea unui aseme
nea guvern, care nici pe sine nu se respectă, 
el s'a lepădat în curând de treapta sa arhie
rească. Astfel, toţi an fost trimişi în surghiun
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la mănăstirea Coşula: egumenul Javrei Neam
ţului, Gherasim, ieromonahii : casierul Antim, 
eclisiarhul vechi Teodosie, economul Evstafie şi 
alţii. Unii dintre ei nu au putut retrăi şi ln« 
dura o astfel de înjosire şi în curând au murit, 
cum sunt: mitropolitul Sotronie şi arhimandritul 
Gherasim. Dela moartea mitropolitului, catedra 
lui până astăzi este încă neocupată, şi cum şi 
catedrele episcopale dela Roman şi H'işi sunt 
deasemenea vacante : cea dintâi dela 1851 ; iar 
a doua dela 1857, biserica moldovenească ră
mâne fără cap, şi eparhiile fără conducerea legală.

După înlocuirea ministerului lui Cogâlniceanu, 
cei cari rămăseseră în viaţă dintre cei închişi, 
au fost puşi în libertate: dar această libertate

nu le-a dat linişte, căci suferinţele au început 
să se repete.

Aceasta a fost purtarea domnitorului Cuza şi 
a guvernului lui faţă de mănăstirile româneşti.

Din orice latură am privi chestiunea aceasta, 
judecând fără patimă, nu se poate să nu vedem 
întrînsa siluire şi cea mai netnfrânată samavol
nicie. In privinţa aceasta, trebuie să se potri
vească In păreri oamenii din orice partide opuse, 
căci nimeni nu va putea să îndreptăţească iară 
de legile cari s’au săvârşit şi se săvârşesc în 
timp de pace când societatea este liniştită şi 
când guvernului îi lipsesc orice piedici pentru 
dreapta aplicare a îndatoririlor lui.

ŞT. BERECHET.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL relig iun ii la  răspântie
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Când privim noi cugetarea lumii la depărtări
de sute sau chiar mii de ani, vedem câtă deo
sebire este dela o vreme la alta. Irod credea că 
Hristos este Ioan Botezătorul înviat. Ce uşor 
credea omul în înviere! împăraţii bizantini se 
se amestecau în luptele religioase, toată lumea 
din vremea lor era cu întrebările teologice pe 
buze. Evul mediu credea în vrăjitorii cum nici 
nu ne putem închipui noi, cei de azi. Pe o ase
menea credinţă „şe sprijinea în parte şi întregul 
aaezământ al inchiziţiunii catolice. întregul ori
zont de gândire aşa se schimbă dela epocă la 
epocă, încât de multe ori ai greutăţi de a în
ţelege alte vremuri sau, şi dacă le înţelegi, simţi 
cât eşti de străin de ele.

Toate acestea n’au rămas fâră efect în ce pri
veşte învăţământul religiunii,în şcoale. O icâte 
slăbiciuni intelectuale are şi omul de azi, oricâtă 
asemănare are el cu semenul său din alte vremi, 
totuşi are şi mari deosebiri. După o lungă edu- 
caţiune tehnică şi pozitivă, prin care el a lucrat 
cu formule matematice, cu cântarul şi cu metrul, 
căutând să aibă în toate preciziuni şi bob nu
mărat, educaţiune care, trebuie s’o mărturisim, 
l-a dus şi la mare Înaintare in acest domeniu, 
el a ajuns să preţuiască foarte mult faptul şi să 
nu se mulţămească decât cu ceiace ce-1 punea 
pe drumul exactităţii, al încredinţării că se gă
seşte pe pământul realităţii, nu al închipuirilor 
goale. Cu drept cuvânt spune unul din istoricii 
vieţii lui Iisus:

«Dacă este vreun fapt care, mai mult decât 
altul, caracterizează cugetarea de astăzi, este o 
nouă stăruinţă asupra faptului. In fiecare ra
mură de studiu, se accentuiază tot mai mult 
grija de a verifiica. Pe când acum o generaţiune 
o chestiune părea închisă, astăzi ea e deschisă 
iarăşi în lumina unor fapte nouă. Lucruri care

pentru strămoşii noştri erau de mică însemnătate, 
de isprăvit numai decât, sunt studiate adânc. 
Iară şi iară găsim deschise pentru noi cele mai 
rodnice drumuri, prin chestiuni de care altă 
vreme ar fi râs numai auzindu-le>.1) Şi cu ară
tări foarte înţelelepte, ceice a scris aceste 
rânduri zugrăveşte încă frumos Înainte, dincolo 
de unde oprim noi acest citat, câtă deosebire 
este între felul de a vedea şi Înţelege al unei 
vremi şi al alteia.

Această schimbare, pe care nu se poate să 
n’o vedem şi de care nu se poate să nu ţinem 
seamă, ne sileşte să cercetăm din nou starea 
Învăţământului religiunii şi să vedem unde e ne
potrivirea între felul de a simţi şi a înţelege lu
crurile în ziua de azi şi între învăţământul nostru 
religios. Şi ne mai îndeamnă să căutăm teme
liile sigure, pe care să le dăm acestui obiect, 
în legătură cu felul de a simţi de azi, temelii 
de care să nu ne temem că vor putea fi puse 

\ în discuţiune ori că vor fi grele de primit.
Fireşte noi nu lepădăm nimic din ce formează 

armătura noastră dogmatică, ci scoatem din ea 
la iveală mai cu seamă ce poate fi primit mai 
uşor în vremea de acum. Ce ? parcă acum dăm 
în şcoală tot ce se cuprinde în materia noastră 
creştinească! Iese la iveală mai mult o parte 
decât alta, aşa câ una rămâne mai in umbră şi 
nu se pomeneşte de ea decât slab ori deloc.

Aşa era vremea când s’au alcătuit programele 
sau când s’au turnat întâia oară căile învăţă
mântului religios. Scriptura a fost luată cu mult 
mai mult din punctul de vedere al materialului 
pe care-l cuprinde şi se învaţă ca istorie sfântă, 
dar mult mai puţin ca învăţământ sufletesc şi 
religios. Şi dacă aceste cuvinte ale mele se so-

f) T. R. Glover, The Jesus of History, Londra 1919, p. L
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cotesc prea riscate, să se cugete numai ce se face după cum vedem în cutare împrejurări, Ja cu-
în şcoală cu frumuseţele din Psaltire cu cele din tare popor, în cutare vreme. Prin El, relig:unea

ajunge la cea din urmă desfăşurare a puterii ei.

Este însuşi Dumnezeu care grăieşte omului $i 
omul grăieşte cu Dumnezeu.

2. De mult se vorbeşte de metoda hrisiocen-
trică, adică a porni toate dela Hfistos, a-L lua
pe El ca temelie a întregului învăţământ re
ligios.

Este vremea de a o face acum, fiindcă, în a* 
devăr, oricâte turburări vor veni peste felul de 
gândire al omului, oricât va pune el în discu
ţiune una sau alta din datele religiunii sau ale 
creştinismului, cu Hristos putem fi încredinţaţi 
că. rămân totdeauna în picioare. Şi dacă ni se 
va aduce obiecţiunea că şi Hristos este contestat.

Prooroci şi cu atâtea alte mărgăritare ? Se în
ţelege, nu se face nimic; rămân ascunse; iar 
morala, câtă se face, se scoate ca un derivat 
din istorie, dar nu se arată copiilor clipele vii, 
mişcătoare ale simţirii rebgioase. Deci iată că 
şi într’o vreme ca aceasta noi nu întrebuinţăm 
tot ce avem, şi se poate discuta chestiunea 
dacă nu cumva s’ar putea face o rotaţiune, să 
mai schimbăm materialul, să punem când unul 
când altul.

Din starea în care a ajuns lumea, că pune 
mare temei pe fapt, nouă ne sunt puse in dis< 
cuţiune o mulţime din faptele Bibliei. Se înţe
lege că nu aruncăm nimic din ele, oricât nu le-ar 
mistui lumea de azi, dar oare putem veni în
şcoală cu toate controversele din jurul lor şi cu va trebui să spunem că da, e contestat, dar cu
toate temeiurile pentru a le susţinea? 1. Nu poţi 
discuta atâtea chestiuni grele cu copiii; 2. nu 
ai timp; 3. ai când te întoarce la ele.

Tocmai pentrucă ne trebuiesc temelii mai 
puţin puse în discuţiune sau mai uşoare de pri
mit, trebuie să pornim şi noi tot dela fapte, dar 
dela fapte de acelea care, şi de mai sunt con
trazise în unele laturi ale lor, dar aduc cu ele 
lumini şi puteri care au să dureze cât au să 
dureze şi lumea.

Patru realităţi sunt cu care noi putem face 
mari lucruri în şcoală: 1 . Religiunea, 2. Hristos,
3. personalităţile creştineşti şi 4. înoirea adusă 
lumii de creştinism. Toate acestea sunt fapte po
zitive. Un învăţământ intemeiat pe ele e tot
deauna pe o temelie trainică.

i

1. Dacă e vorba de religiune, vremea de azi 
se uită la ea mai cu respect ca alte vremi. Chiar 
dacă o priveşte cu un ochiu critic şi fără a o 
primi, dar nu mai zice că este scornitură şi în
şelăciune. Un fapt atât de înrădăcinat în ome
nire nu putea fi decât ceva adânc sufletesc,
lipit de toate firele traiului omului pe pământ.
Prin urmare, dacă am trata despre religiune 
ca un mare act din viaţa omenirii şi din care 
sunt de spus multe lucruri de seamă, am căpăta 
o parte din ce putem face cu noul învăţământ 
al religiunii. Se înţelege, nu va fi un simplu ca
pitul de antropologie sau de filozofie a religiunii, 
ci ne vom sui din treaptă în treaptă, privind cu 
ochiu viu toate suirile omului pe scara religi
oasă, pentru a admira cu atât mai mult ajun- 
g°rea lui pe culmea creştinească. Materia va 
merge aşa ca să sâ slujească a arăta înflorirea 
creştinească.

Nici nu vom începe cu ea, ci vom pomeni de 
ea pentru a explica mai uşor pe Hristos. Mân
tuitorul nostru întemeiază o religiune, fiindcă re
ligiunea e un fapt organic al vieţii omeneşti,

toate acestea până şi ceice-1 contestă nu-1 pot 
refuza simpatia şi nu pot spune că cunoaşterea 
Lui e indiferentă culturii unui om Mai cu seamă, 
dacă e vorba de a îndruma pe om în calea vir
tuţii, cum s’ar putea lipsi lumea de zguduirea
spre bine pe care sufletul o poate căpăta prin 
Hristos ?

Dacă lumea de azi e mai rece la credinţa în
încetează de a 

vedea în Hristos cea mai înaltă întrupare a bi
nelui, cea mai îualtă formă de existenţă morală 
din câte au apărut pe pământ şi de aceia ea nu 
priveşte cu ochi răi un învăţământ care aduce 
pe Hristos la inima copiilor. Din tot ce putem

minuni, cu toate acestea ea nu

preda noi in învăţământul religiunii, nimic nu 
va fi mai puţin contestat decât Hristos. Deci 
El se impune ca temelie pentru învăţământul re
ligios creştinesc.

Ar spune cineva însă: Dar ce zor am eu, când 
e vorba să-mi alcătuiesc o programă pentru du
cerea rel giunil la sufletul copiilor, să-mi iau ca 
punct de plecare un fapt negativ, cum este sta
rea de indispoziţiune a mentalităţii de azi către 
unele fapte din învăţământul religiunii ? Eu tre
buie să mă gândesc la trebuinţele organice ale 
mele, la raportul direct între materia pe care 
o am de predat şi sufletul copiilor In aceasta, 
starea de necredinţă a omenirii n’are nici un rol.

E un fel posibil de a vedea. Dar oare are 
îndreptăţire ? Ce ? copilul trăieşte numai în le
gătură cu mine ? Starea de fapt a societăţii nu-1 
influenţează? Şi noi trebuie să ne gândim nu
mai Ia vremea cât avem pe copil în mână ? Nu 
să-i dăm îmboldiri statornice pentru viaţă?

De aceia trebuie să căutăm ceva mai bun 
decât am avut până acum şi care şi-a împlinit 
timpul şi nu mai poate face faţă lucrurilor. Tre
buie să alergăm la Hristos şi cu El să lucrăm 
în lume, fiindcă aşa nu dăm greş. Chiar con
testat, El are laturi orhitoare, cu care câştigă
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inimile, şi mult mai uşor suntem Înţeleşi 
documentăm ale noastre prin £ 1.

când mai amănunţit ceeace ai spus prea general, se 
poate da o cunoaştere mai lămurită despre ce
vrei. De aceea noi vom încerca sâ arătăm aici

nainte.
3. Foarte mari dezvoltări putem toarce apoi ceva mai amănunţit unele din ce am arătat mai 

din fiinţa Lui. E vorba de marile personalităţi 
creştineşti care au presărat istoria şi care alcă- Noi voim să plecăm dela persoana lui Iisus

Hristos şi dela faptul religios care există tnsm*tuiesc mari cununi de laudă pentru creştin 
Acesta e un fapt pozitiv, deci in linia de sim- lume. Am Începe aşa:

De când se află om pe pământ, el totdeauna 
s'a Închinat lui Dumnezeu. Nu se află o singură

ţire a societăţii. Cu ei putem găsi bună primire 
cât se poate de uşor, pentrucă sunt acte de 
▼ieaţă mult mai uşoare de prins şi de Înţeles senvnţie sau o ceată de oameni cât de mică,
decât cugetări a căror cărare lumea a perdut-o «ndera pe Întinsul pământului acestuia, şi nu
şi către care trebuie să aruncăm o nouă punte. s’a aflat niciodată vreuna tn trecut, care să nu
Apoi astfel de personalităţi iţi dau mai uşor 
calea de a înţelge unele date ale dogmatis-

se Închine lui Dumnezeu sau măcar să nu-1 cu 
noască şi să nu-1 mărturisească drept Dumnezeu.

mului nostru decât Înfăţişarea lor io formule în- Şi dacă uneori se aude de oameni care nu vor
gheţate. Cred că putem numi aceasta calea vieţii sâ ştie de Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu,
care, în tot cazul, trebuie încercată faţă de calea aceasta nu e răsturnare a celor spuse mai nainte,
gheţei pe care am urmat-o până acum.

Dacă, de pildă, aş arăta eu fiinţa lui Atanasie
fiindcă toate stările drepte au pe lângă ele şi 
stări strâmbe. Starea cea mai firească a omului 

cel Mare şi câtă Însufleţire punea el pentru păs- şi a tuturor fiinţelor e să fie sănătoase. Dar, ca
trarea învăţăturii că Fiul este de o fiinţă cu o stare strâmbă şi abătută din şirul cel drept,

avem şi boalele trupului. Dar nu e aceasta sta
rea firească. Deci dacâ în mijlocul credinţei oa-

Tatâl, născut mai Înainte de veci, ideie, se în
ţelege, nu uşoară de străbătut de mintea co
piilor, şi cât a suferit el pentru apărarea ei, ea menilor avem şi stări de uitare a lui Dumnezeu
se va Înfăţişa, nu mai puţin, ca Însoţită de o că- sau de tăgăduire a lui, aceasta nu Înseamnă cfi
lăuză care găsea ceva intr’insa, dacâ toată viaţa se află oameni fără credinţă tn Dumnezeu, ci
s’a zbătut pentru ea. Iată, aşa, putem pune câte numai că, alăturea de starea cea firească a ere-
un nume de sfânt în legătură cu toate marile dinţei% avem şi starea abătută din calea cea
Învăţături. Dogmele şi trebuiesc predicate chiar dreaptă : a necredinţei. Noi vorbim Insă de starea
de acum cu mici povestiri, din care să se vadă firească, de felul cum este omul turnat din tnsăşi
tntipărirea lor tn fapte ale vieţii trecute, înso- lucrarea lui dela Dumnezeu, tot aşa după cum,

•  • #

ţirea lor de marile suflete ale trecutului creşti- atunci când tnvăţam despre trupul omului, avem
In vedere starea omului sănătos şi ne Întrebăm 
cum este starea cea sănătoasă a lui. Dacă suntou trebuie sâ se Înstrăineze.

care creştmu

Şi dacâ trecem la al IV
asemenea

tot acte de vieaţă, tot fapte pozitive, tot tmbol- şirul obişnuit al vieţii.

oameni care trăiesc fără splină sau fără un ri
nichi sau numai cu un plămân, acestea sunt 
stări cu putinţă, dar sunt totdeauna ieşite din

diri spre acţiune. Sunt atâtea in vieaţa misionatâ Apoi tocmai fiindcă e aşa, oriunde cercetăm
de astăzi I Este o aşa minune un chip ca al fos- trecutul omenirii şi oriunde cercetăm viaţa omu-

Mitropolit Inochentie al Moscvei (-j- lui pe pământ, fără nicio singură clipă de aba-
care a fost mai intâi m'sionar in Alasca, Ame- tere, găsim că el totdeauna s’a Închinat lui
rica de Nord, incât trebuie să ţi se ceva Dumnezeu. In şcoală se Învaţă despre trecutul
uimitor că noi nu folosim In şcoală puterile re- popoarelor care, prin meşteşugurile sau prin tn-

văţătura sau prin faptele lor, au lăsat ceva urme 
tn trecutul omenirii. Aşa Învăţăm despre Egip
teni, despre Asirieni, Babiloneni, Medo-Perşi, 
Fenicieni, Cartagineji, Chineji, Greci, Romani şi 
multe altele. La oricare din ele Insă, Învăţăm 
şi despre Închinarea lor către Dumnezeu, fiindcă 
acesta era o parte din viaţa lor şi nu poţi vorbi 

Pentru aceasta ar trebui făcute cărţi anume, tn şi Învăţa despre ei, fără a pomeni despre această
care materia să fie rânduită şi tratată după ve- lăture a vieţii lor, care era religiunea lor. Şi
derile arătate. Intr’un simplu articol, vrând-ne- cum este cu aceste popoare, care au lăsat urme,

ligioase actuale, care nu se poate să nu scuture
sufletul 1

Acum, toate aceste îndrumări şi arătări un 
folosesc mare lucru, dacă ne mărginim numai 
la socotinţe generale şi nu căutăm a pune In 
practică materialul pentru predarea religiunii, 
aşa ca fiecare să vadă cum ar trebui făcut.

vrând, eşti mărginit numai să arăţi liniile de 
lucru, nu lucrul Însuşi. Dar oricum, dacă
nu chiar lucrul, se poate arăta Insă ceva

aşa e şi cu altele, mai puţin Însemnate, care 
n’au lăsat urme, şi Învăţăm despre ele In cărţi
mai amănunţite, precum tn antropologie.
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De aceia trebuie să spunem: Religiunea este
o stare organică a vieţii omului, e ceva nedes
părţit de el. Aşa după cum trupul omenesc are
cu el inimă şi creier, aşa şi sufletul Iui are re
ligiune.

Cu toate acestea, dacă vorbeşti de părţile 
trupului, ai mai multă uşurinţă, fiindcă ele sunt 
totdeauna la fel. Dacă vorbeşti însă de stările 
sufletului, a* ceva mai multă greutate, fiindcă 
sufletul nu se vede, ci numai se simte. Şi fiindcă 
sufletul cuprinde toate simţirile omulu, şi unul 
simte într’un fel, altul in alt fel, in acest suflet 
se petrec schimbări cu mult mai mari, pe când 
trupul rămâne aproape la fel. Nu e mare lucru 
câ unii oameni sunt cu pielea neagră, alţii cu 
pielea roşie, unii cu buzele groase şi cu capul 
turtit, alţii cu înfăţişarea mai subţire, cu ochii 
mai deştepţi. Cu una cu alta, este acelaş trup 
al omului, supus aceloraş boale şi aceloraş pă
cate. In ce priveşte insă sufletul tuturor acestora, 
schimbările sunt neînchipuit de mari.

Aceasta o simţim şi in ce priveşte religiunea. 
Cu toate că oamenii s’au inchmat totdeauna lui 
Dumnezeu, cum am arătat, dar închinările lor 
au inceput dela o vreme să se deosebească 
foarte mult una de alta. Din pricina aceasta, 
religiunea, despre care vorbim ca despre o sin
gură stare sufletească a omului, a ajuns să aibă 
foarte multe înfăţişări, aşa că ţi-ar veni să crezi 
câ nu este aceiaş fiinţă omenească din care ele 
s’au născut. Cu toate acestea din acelaş suflet 
al omului au izvorît toate, fiindcă in toate su
fletele trăieşte năzuinţa către Dumnezeu. Peste 
acest suflet au venit şi s’au altoit apoi alte pu
teri religioase, şi aşa religiunea unora a crescut 
şi a înflorit, pe când altele au rămas tn urmă.

Ceeace ne izbeşte însă la întâia privire, este 
că găsim azi atât de multe religiuni şi încă 
trebuie să mai ştim că au mai fost şi în trecut 
multe, care azi au pierit. In curţile de istorie 
învăţăm despre religiunea tuturor popoarelor în
semnate care au fost tn trecut şi vedem de 
aproape ce mari deosebiri au fost între unele 
şi altele. S’ar putea porni foarte întinse studii, 
dacă ne-am apuca să invăţăm despre felurile de 
în l̂vnare către Dumnezeu ale tuturor acestor 
popoare.

După cum însă noi învăţăm mai întâi geogra
fia ţării noastre şi numai după aceea pe a celor
lalte ţări şi fiindcă despre ţara noastră noi în
văţăm mai mult decât despre celelalte, tot aşa 
şi aici noi trebuie să invăţăm mai mult despre 
religiunea poporului nostru, care e şi a fiecăruia 
din noi in parte şi despre aceasta trebuie să 
învăţăm mai mult, iar despre celelalte într’o 
măsură mai mărginită.

De aceia rostul nostru este acum să învăţăm
despre legea noastră cea creştinească, pentrucă

aceasta este a noastră. Aceasta este una. Dar
trebuie s’o mai înv.âţâm şi pentru altceva: Pen
trucă legea noastră este şi fruntea între toate
celelalte legi. Intre atâtea feluri ds închinare 
câte sunt, cea mai de sus şi cea mai aleasă este 
legea noastră. Deci chiar dacă n’a- fi a noastră, 
dăr pentru strălucirea ei, ca oameni doritori de 
a şti tot ce e de seamă pe pământul acesta, 
tot ar trebui să urmărim cu mare dor închina
rea către Dumnezeu cuprinsă în legea creşti
nească. Şi nici n'ar putea fi om de înaltă în
văţătură acela care ar trece prin lume fâră a 
cunoaşte în ce se cuprinde învăţătura aceasta. 
Deci cu atât mai mult trebuie să facem aceasta 
când avem a face cu insăşi legea noastră, care 
de atâtea veacuri trăieşte înrădăcinată fn sufletul 
poporului românesc.

Când privim acum peste toate felurile de în
chinare, vedem că legea noastră creştinească 
nu e dintre cele zămislite numai din sufletul 
omului, ci e altoită din izvor dumnezeesc.

Sufletul omului dela sine se înalţă spre Dum
nezeu. Oricât de deosebite sunt o închinare de 
alta, oricât omul a cugetat greşit despre Dum
nezeu, în toată curgerea vremii, în toate închi
nările sale însă, fle ele cât de greşite, se arată 
aceiaşi năzuinţă a sa spre Dumnezeu. Aceste 
feluri de închinare, izvorâte numai din trebuinţa 
omului de a mărturisi pe Dumnezeu şi a se în
china lui, se numesc religiuni naturale, fiindcă 
ele izvorăsc din sâmburele dumnezeesc pus în 
ele de Dumnezeu, fâră alt adaos mai înalt. Cu 
vorbă obişnuită, le mai numim şi religiuni pă
gâne şti. Religiunile însă care se altoiesc pe su
fletul omului croit spre Dumnezeu, dar înteme
iate prin însăşi mijlocirea deadreptul dela Dum
nezeu, care ne descopere tainele sale, se numesc 
religiuni supranaturale. De acestea avem numai 
donă şi ele sunt religiunea Vechiului Testament 
sau legea evreiască şi religiunea Noului Testa
ment sau legea creştinească. Amândouă au fost 
aduse omului de Dumnezeu însuşi şi de aceia 
ele sunt strâns legate una de alta. Dela cea
dintâi, ajungem numaidecât la cea din urmă. 
Sau, dacă ne apucăm să învăţăm despre legea 
creştinească, numaidecât trebuia să ne îndreptăm 
şi spre legea evreiască, fiindcă legea creştinească 
îşi are rădăcina în cealaltă şi nu se poate înţelege 
deplin fâră ea; iar legea evreiască duce îndată 
la legea creştinească.

De aceia noi, dacă avem a învăţa despre 
legea noastră creştinească, trebuie să învăţăm 
şi dfcşpre cea evreiască de care e strâns legată, 
ca două descoperiri ale lui Dumnezeu în două 
vremuri deosebite.

Legea noastră se numeşte creştinească, după 
întemeetorul ei lisus Hristos, care a fost însuşi 
Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ, ca să în-
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veţe pe oameni o închinare mai dreaptă, să-i 
scoată din rătăcirile în care căzuseră şi sâ-i în
drepte iarăşi pe calea cea bonă către Dumnezeu. 
Prin lucrarea Şa, Iisus Hristos a căutat să strice 
starea cea păcătoasă a omului, să facă fiinţa lui 
iarăşi curată. Din pricina aceasta, II numim Mân
tuitorul nostru, fiindcă a venit să ne scoată din 
păcatul care ameninţă şi turbură viaţa omului 
şi-l îndrumează totdeauna pe căi greşite. El a 
venit să altoiască peste fiinţa noastră cea tru
pească putere de sus, prin care să ne trăim 
viaţa noastră mai curat, mai frumos şi mai rod
nic. Dacă mulţi oameni îşi trăiesc viaţa fără 
a face nimic de ispravă pe pământ, Mântuitorul 
Hristos a venit pentru a împcdeca aceasta şi a 
ne face ca această viaţă să ajungă a fi cât mai 
rodnică în fapte bune. El însuşi a arătat aceasta 
când a spus către apostolii săi: Eu am venit ca 
viaţă, să aibă şi mai mult să aibă.

Omenirea de mult ştia că are să vie Iisus 
Hristos s’o înveţe calea bunei vieţuiri şi s’o scoată 
din păcat. El nu a fost ca un om obişuuit, care 
se naşte fără a fi ştiut cine este şi ce are să 
fie şi ce are să facă şi fără a bănui măcar că 
la cutare vreme are să se ivească cutare bărbat. 
Nu, Iisus Hristos a venit, după ce cu mult îna
inte se vestise, prin Vechiul Testament, că Fiul 
lui Dumnezeu are să vie pe pămînt să îndrepte 
viaţa oamenilor. De aceia noi, învăţînd despre 
Dinsul cine a fost şi ce a învăţat, nu ne putem
mărgini numai la attta, ci ne scoborîm mult în
trecut şi ne întrebăm ce au spus despre El pro
orocii care ne-au vestit că El are să vie. Şi
încă nu numai dela aceştia, ci mult îndărăt, chiar 
dela facerea lumii învăţăm că Dumnezeu va tri
mete lumii un Mîntuitor. De aceia în sânul po
porului evreiesc a fost totdeauna vie aşteptarea 
că are să vie un Mîntuitor, pe care ei îl nu
meau Mesia.

Toată lumea este făcută de Dumnezeu şi ea 
neîncetat este purtată de puterea Lui. Odată nu 
era uimic în tot largul văzduhului pe care-1 ve
dem. Dar Dumnezeu a plâzmuit din nimic toată 
materia din care apoi s’au plămădit lumile care 
se rostogolesc Li văzduh ca soare, stele, lună, 
pămînt. Dacă noi ne minunăm de puterea lui 
Dumnezeu numai după cît vedem pe pămîntul 
nostru, ce uimire ar fi despre puterea Lui, dacă 
am putea privi de aproape, cum privim pămîntul 
nostru, şi în toate stelele fără număr din înaltul 
cerului 1 Dar nu putem. Suntem prea mici pen
tru aceasta şi de aceia ne mărginim a ne mi
nuna de puterea lui Dumnezeu numai prin cât 
vedem pe micul nostru pământ, care cu adevă
rat e mare şi el pentru ochii noştri, dar e mic 
în alăturare cu atltea stele grozave ale nemăr
ginirii cereşti.

Pe acest pămînt al nostru Dumnezeu a plăz-
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muit toate lucrurile şi toate fiinţele, începînd 
dela cele mai mărunte şi neînsemnate, pentru a 
ajunge la cea d n urmă fiinţă care este omul.

In legea Vechiului Testament, ni se arată cum 
Dumnezeu a urzit toate acestea din nimic, cum 
le-a orînduit şi El a pus pe om să le stăpînească 
şi cîrmuiască, în felul unui împărat peste toată 
făptura. Dar i-a pus şi lui lege, ca omul să 
asculte de Dumnezeu şi să trăiască în toate după 
poruncile Făcătorului său.

Dar cu toată fericirea în care Dumnezeu a 
pus pe cei dintâi oameni, ei n’au rămas stator
nici în ascultarea către Dumnezeu. Ei s’au abătut 
dela legea pusă lor de Ziditorul şi au căzut pradă 
poftelor lor. Prin aceasta a intrat în lume pă
catul, şi prin el omul a simţit în sânul său o 
putere străină, care nu era dela Dumnezeu. Ca 
totdeauna însă, e greu până ce omul face cel 
dintâi pas spre rău. După ce însă sămânţa păcă
toasă a intrat într’însul, mult mai uşor alunecă 
la vale şi face şi alte rele.

Aşa a fost şi cu omul dela început. Odată 
ce a păcătuit, păcatul a intrat ca o otravă în 
sânul său şi s’a simţit apoi în toată omenirea. 
Şi după spune Românul, după înţelegerea de 
demult a lucrurilor, boala intră cu carul şi iese 
ca prin urechile acului, aşa şi cu păcatul intrat 
in omenire. Trebuia mijlocirea unni Mare Medic, 
care să vie şi să îndrepte starea dela început 
a omului păcătos.

Omul care a păcătuit la început, pe de o 
parte a jignit pe Dumnezeu că n’a ascultat de 
porunca Lui, pe de altă parte s’a păgubit greu 
pe sine însuşi şi de aceia, în şirurile de oameni 
care au mai urmat, li s’a întunecat şi dreapta 
înţelegere despre Dumnezeu şi au început să i 
se închine în chipul cel mai uricios şi mai ne-, 
trebnic. Au ajuns să se închine la petre, lemne 
dobitoace, soare, foc şi altele. Odată abătut omul 
dela Dumnezeu, toată mintea lui nu mai poate 
lucra cum se cade.

Din starea aceasta, omul nu mai poate eşi 
numai cu puterile lui. De aceia, încă dela că
derea sa, Dumnezeu a rânduit ca însuşi Fiul 
Său, cel născut din fiinţa Tatălui mai înainte 
de orice socotire a timpului, adică depe când 
nu era lumea ca să socoteşti cât ţine un lucru, 
cât ct Halt, aeest Fiu al Tatălui a fost hotărât 
să vie în mijlocul oamenilor săi, să îndrepte 
starea lor păcătoasă.

Domnul nostru Iisus Hristos este însăşi această 
întrupare a Tatălui. El a venit în mijlocul nos
tru în chip omenesc, pentrucă, făcându-se ase
menea cu noi, mai uşor să ne alipim de El şi 
să primim învăţătura Lui. In Vechiul Testament, 
Dumnezeu a grăit odată oamenilor prin Moisi, 
când le-a dat Table e Legii pe Muntele Smai. 
Dar Evreii numai cât au auzit tunetele din jurul
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fiinţei lai Dumnezeu, s’au îngrozit şi au stat la 
poalele muntelu*. Cu Domnul Hristos însă nu 
avea să mai fie aşa. El ave» să vie în mijlocul ome
nirii blând $i dulce, pentrucă nimenea să nu aibă 
nicio împedecare a se apropia de Dânsul. Chiar El 
însuşi a spus cuvântul acesta când a chemat pe 
oameni la Sine zicând: Veniţi la mine toţi cei 
osteniţi ţi însărcinaţi şi eu vă voi odihni pre voi. 
Luaţi jugul meu peste voi $i vă învăţaţi dela 
mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi 
afla odihnă sufletelor voastre.

Pentru noi, lucrul cel mai de seamă este să 
cunoaştem pe Iisus Hristos şi să ne apropiem 
de El, fiindcă toată fiinţa noastră se înalţă şi se 
umple de lumină, dacă trăim în legături cu El. 
Dar tocmai din dragoste şi din dorul dc a ne 
apropia de El şi a-L simţi ca Mântuitorul nos
tru, este de folos pentru noi de a cunoaşte şi 
toate arătările din trecut, prin care vedem aş

teptarea unui Mântuitor şi dorul omenirii ca El 
să vie.

*
A

Aşa ne ch:bzuim noi c î  ar ţţebui întrebuinţat 
materialul Vechiului Testament, îndreptat numai 
spre Iisus Hristos. In felul acesta, noi nu mai 
avem nevoie să întrebuinţăm un material istoric 

*

cum s a făcut până acum şi care nu ne slu
jeşte deadreptul pentru a ajunge la Iisus Hris
tos. Aşa sunt de pildă, povestirile cu Samson, 
cu Ghedeon. Noi ne putem scuti de ele şi, în 
schimb, să întrebuinţăm un frumos material mo
ral, care se atlă în scrierile proorocilor* şi care 
nu se întrebuinţează acum.

Chestiunea însă este lungă şi noi nu putem 
spune aici tot ce e de spus. De aceia ne oprim 
unde am ajuns, cu gândul de a toarce iar firul 
mai departe in alt număr.

Arhim. SCMLBAlf

CRONICA BISERICEASCA

I N T E R N Ă

C O N G R E S U L  P R E O Ţ I L O R ')

Şedinţa de după amiazi, jr  Oct. *923-

P ă r i n t e l e  G r i g o r e  P i ş c u l e s c u  ( G a l a  G a -
l a c t i o n )  îşi expune părerile sale ca referent a- 
supra chestiunei tratate de păr. Cristescu. Sfinţia 
sa promite că va fi scurt.

învăţătura bisericii dată de apostoli este extra
ordinară, cea de după apostoli este ordinară. In 
biserică edificăm şi catehizăm pe copii mici, pe 
cei de la 7 ani în sus, pe adulţi şi pe ceice 
nu se duc la şcoală, cum sunt d. p. meseriaşii. 
Tot în biserică putem învăţa pe păstoriţii noştri 
prin aşa zisele vecernii muzicale şi predici oca
zionale. In acest fel putem zidi sau a clădi ceva 
creştinesc în enoriaşii noştri. Ceeace se face a- 
cum e mai mult teoterizare. — In afară de bi
serică, renaştem inimile prin cuvânt, prin tipar 
şi prin purtarea evanghelică a preotului sau prin 
pilda creştină.

Cuvântul afară de biserică va consta din con
ferinţe religioase şi cateheze în şcoli, în ateliere, 
in fabrici, în închisori, în predici după săvârşirea 
ierurghiilor, in deosebi la immormântări, când 
sufletele sunt mai dispuse să ne asculte şi ur
meze tnvăţătura ce le dăm.

Prin tipar, să facem să primească învăţături 
păstoriţii noştri din cărţi, reviste, ziare, broşuri,

*) Veri Nr. trecut.

iconiţe etc. căci acestea au intrat in deprinde 
rile noastre şi omul citeşte mult mai mult şi ma- 
cu fo'os decât e dispus să asculte vorbindu-i-se. 
Prin tipar lucrăm evident la răspândirea Evan
gheliei, a Bibliei, a cuvântului Creştin. Cea din
tâi carte care trebue răspândită la infinit e sfânta 
Scriptură. Ia Anglia, Biblia e aşa de răspândită, 
că se află atârnată şi prin gări. La noi, aşa cum
o avem azi de la Şerban Cantacuzino, revăzută 
de Klein, Filotei al Buzăului, Şaguna ş. a., în e- 
diţia oficială, nu mai împacă cerinţele vremii de 
azi. Cine a citit o Biblie germană, franceză, en
gleză aproape n’o mai poate citi pe a noastră. 
Streinii care vin la noi cu Biblia la subţioară ne 
provoacă la discuţiuni. Ne aflăm în situaţia celor 
ce ar avea de luptat cu puşti cu cremene îm
potriva unor adversari înarmaţi cu mitraliere. A- 
vem şi o Biblie, tradusă acum de curând într’o 
limbă înţeleasă, dar e prea parafrazatoare şi fă
cută în pripă. Deci n’avem azi Sfânta Scriptură 
aşa cum ar trebui s’o avem. Ne trebue o tra
ducere exactă, după textul Septuagintei, iar nu 
după cel masoretic, care e mult mai târziu. Sfinţia 
Sa comunică apoi, că nu mai are mult de lucrat 
la traducerea Noului Testament, pe care o face 
sub auspiciile Fundaţiei culturale „Prinţul Carol“ 
şi că speră s’o facă Alteţei Sale Regale cadou 
de anul nou. Această traducere, după ce va fi 
aprobată şi de Sfântul Sinod, nădâjdueşte că va 
fi la înălţimea vremii în care trăim. — Oratorul 
vorbeşte după aceea de greutatea ce întâmpină
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ca preot misionar în ţinerea catehezelor în bi
serici din cauza lipsei de bănci şi declară că va 
face încercarea de a introduce bănci în biserica 
Tabacu din Bucureşti. — Ca ultimul şi cel mai

cari să nu a;bă si biserici, şi cari să depindă 
de chirhrhii respectivi. Cateheţii aceştia vor a- 
vea de lucrat şi în afară de şcoală. Pentru ca 
aceste deziderate să se poată înfăptui, trebue

eficace mij'oc de propagare a învăţăturii creştine însă ca Asociaţia'-clerului sâ facă propagandă
este ziarul. Ne lipseşte un organ bisericesc co
tidian, un jurnal cotidian creştin. Un papă a zis, 
că, dacă pe vremea sfinţilor apostoli ar fi fost 
cunoscut tiparul, ei ar ti scos un ziar. Dacă am 
avea un ziar al nostru, am avea toţi aceleaşi idei, 
inimile noaste ar bate la unison. Repetă dar pro
punerea pe care a făcut-o şi altă dată şi altun
deva pentru înfiinţarea unui ziar creştin.

Părintele Diaconeşcu de la Pucioasa subscrie 
şi pentru acest scop 1000 de lei, îi urmează 
păr. Valeriu lor^ăchescu, Directorul seminaru’ui 
Veniamin din Iaşi, care subscrie de asemeni 1000 
de lei, iar după aceea alţii, aşa că s’au subscris 
10.500 de lei.

î n a l t  P r e a  s f i n ţ i t u l  G u r i e ,  A r h i e p i s c o p u l
B a s a r a b i e i  aduce congresului salutul clerului 
basarabean şi expune munca preoţilor basara
beni, organizaţia bisericii dintre Prut şi Nistru, 
aşezămintele ce depind de ea, cum şi rolul ce
l-a avut acolo biserica pentru păstrarea naţio
nalităţii. înalt Prea sfinţia Sa protestează împo
triva măsurii luate de Ministerul Instrucţiunii de 
a nu mai admite în viitor pe preoţi ca învăţători 
şi se p'ânge de justiţie, care vrea să ia averea 
bisericii. Pentru amănunte si efectul ce a avut

*

această tentativă asupra sufletului preoţilor ba
sarabeni, trimite la articolul părintelui Popescu- 
Moşoaia din revista „Crucea.“

P ă r i n t e l e  p r e ş e d i n t e  salută pe domnul Mi
nistru al Cultelor şi Artelor, l. Lepădatu, care 
a intrat în sală însoţit de domnul secretar-ge- 
neral V. G Ispir şi d  ̂ domnul Director general 
St. G Brădişteanu. Sfinţia sa spune, că preoţii 
se străduesc în Congresul lor să întărească te
meliile Statului şi-şi exprimă convingerea ce i-o 
dă cunoştinţa personală a domnului Ministru, 
că Domnia sa va face mult bine bisericii, al 
cărei fiu credincios este. II roagă, în numele 
clerului, să susţie în guvern doleanţele preoţi
lor si să facă aşa fel ca biserica să şi poată în
deplini rolul ei de educătoare şi moralizatoare 
a poporului.

D o m n u l  M i n i s t r u  mulţumeşte păr. Preşedinte
pentru cuvintele calde ce i-a adresat şi pentru 
dragostea cu care a fost primit. Domnia sa re
petă şi în Congres declaraţia făcută delegaţilor 
preoţimii, că prin studiile sale de istoric şi ca 
asesor în consistoriul de la Cluj, cunoaşte foarte 
bine nevoile clerului şi-şi va da toată s;linţa 
spre a-le satisface. In ce priveşte în deosebi în
văţământul religios, susţine că el trebue să aibă
ore suficiente şi să fie predat numai de clerici

pentru ele, să le facă să pătrundă în opiniunea 
publică, în conştiinţa naţională, pentru ca să nu 
se întâmpine opoz ţie la votarea legii. In ce pri
veşte partea economică, trebue să se dea bise
ricii ortodoxe putinţa de a avea autonomie din 
toate punctele de vedere.

P ă r i n t e l e  Ş t e f ă n u ţ ,  de la Arad, arată în 
cuvinte pline de însufleţire cele ce s’au înfăptuit 
după războiu în Ardeal din îndemnul şi prin stă- 
ruinta preoţilor şi aduce elogii organizării şi ac
tivităţii culturale bisericeşti din eparhia Râmnicu- 
lui-Noul Severin, aşa cum a fost expusă de păr. 
Cristescu în luminosul său referat.

P ă r i n t e l e  A n d r o n i c ,  din Chişinău, salută
congresul din partea preoţimii basarabene, dar 
nu ca delegat al ei, ci ca un simplu particular, 
pentru că în momentele critice prin care trece 
clerul din Basarabia, el n’a avut putinţa să-şi 
trimită delegaţii săi la congres. Sfinţia sa expune 
amănunţit şi documentat în ce Constă conflictul 
dintre biserica basarabeană şi Ministerul Culte
lor. Arată care este origina averilor bisericeşti 
din Basarabia, cum s’au administrat şi se ad
ministrează şi azi şi la ce se întrebuinţează şi 
conchide rugând clerul din tot restul ţării să dea 
sprijinul său efectiv preoţimii basarabene, ca să 
poală păstra şi mai departe pentru biserică a- 
verile pe care ea le-a agonisit în decursul vremii.

Se naşte o vie discuţie asupra acestei discuţii 
la care iau parte: domnul Inspector Savin, înalt 
Prea Sfinţitul Gurie, păr. Valeriu Iordăchescu, păr. 
Popescu Moşoaia şi domnul Secretar general Ispir.

Părintele Arhim. Sctiban citeşte o moţiune de 
încurajare adresată sanctităţii sale Patriarhului 
ecumenic din Constantinopoli iar părintele D. 
Georgescu Duşumea îşi citeşte referatul său pri
vitor la salarizarea preoţilor.

»

P ă r i n t e l e  I .  Ţ in c o c a ,  din Iaşi, propune ca
să se tipărească şi referatul păr. Georgescu şi 
să se trimită tuturor parlamentarilor. Cere apoi 
ca preoţilor din oraşele cu multă populaţiune 
streină şi câri n’au decât un mic număr de e- 
noriasi din care cauză n’au nici un venit afară 
de prea modestul lor salariu, să li se acorde 
un spor, cum se dă preoţilor de la Mitropolii 
şi Episcopii.

P r e o t u l  C - t in  C o m a n ,  din judeţul Vlaşca,
demonstrează câ un preot rural e remunerat mai 
puţin de cât un diacon. Propune să se dea preoţi
lor salariile din 1906 mărite de 40 de ori; după 
5 sau S ani de serviciu, preoţii să depună un
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examen de înaintare pe loc şi celor ce vor reuşi 
la examen sâ li se mărească salariul cu 50%»
să se achite şi preoţilor salariile lunar ca tutu
ror funcţionarilor.

P r e o t u l  P a r a s c h i v  D u m i t r e s c u  din Caracal,
propune sa se revizuiască parohiile, să se des
fiinţeze veniturile epitrahilului, taxele de botezuri, 
cununii şi înmormântări sâ se încaseze de epi- 
tropiile bisericeşti şi sâ se tipărească din ele cărţi 
morale pentru popor, iar preoţii sâ fie salarizaţi 
aşa fel ca sâ poată trăi numai dm salariu.

Seara s’a dat congresiştiior de către Minis
terul de Culte o agapă la Seminarul Central. 
Au luat parte cam 120 de persoane. Au toastat 
părintele Preşedinte, domnul Ministru, P. S. Var- 
tolomei, Episcopul Râmnicului, P. S. Justinian, 
Episcopul militar, domnul Ispir, secffetar general, 
pâr. D. Georgescu-Duşumea şi mai mulţi alţi 
preoţi.

A  t r e i a  z i  d e  c o n g r e s
«

Chestiunea care s’a discutat in această zi a
fost: «Mijloace le de trai ale preoţimii».

P ă r i n t e l e  P r e ş e d i n t e  roagă să se concen
treze discuţiunea asupra următoarelor puncte: 
Casa parohială, veniturile epitrahilului şi salariul.

P ă r i n t e l e  L u n g u l e s c u  din Craiova este con
tra majorani de 40 de ori a salariului din 1916 
cum propusese pâr. Coman in ziua precedentă 
pentru câ budgetul n’ar putea suporta un aseme
nea spor. Sfinţia sa crede că ar fi de ajuns dacă 
s’ar putea majora de 20 de ori. De asemeni 
nu e pentru suprimarea veniturilor epitrahilului 
cum s’a propus de Pâr. Paraschiv Dumirrescu,
căci atunci preotul ar fi chemat în acelaş timp 
tn mai multe părţi şi neputându-se duce ar fi 
reclamat, că reiuzâ sâ-şi Împlinească datoria. Sâ 
nu se fixeze. însă anume taxe pentru diferitele 
ierurgii, ci preotul sâ se mulţumească cu ceea 
ce enoriaşii vor da de bună voe. O nouă îm
părţire şi arondare a parohiilor mai ales la ţară 
e greu de făcut. Pământurile în plus ale bise
ricilor sâ se dea preoţilor şi personalului bise- 
ciesc, fie prin licitaţie, fie pe cale administrativă. 
Examinarea înaintării pe loc sâ se facă pe baza 
activ:tâţii pastorale desfăşurate. Sâ se împroprie
tărească deopotrivă atât preoţii de la sate, cât 
şi cei de la oraşe. Sâ se introducă monopolul 
lumânărilor, ca în Basarabia.

P ă r i n t e l e  O p r i ş e s c u ,  G o r j ,  propune ca sa
lariile preoţilor sâ fie egale cu ale membrilor 
corpului didactic, să se înfiinţeze case parohiale 
şi 1a ţară şi la oraş, veniturile epitrahilului să 
nu se desfiinţeze şi sâ fie impuse cu 4 °/0. Aduce 
la cunoştinţa congresului, că tn judeţul Gorj,

comisiunile fiscale de apel au fixat termenele 
pentru judecarea apelurilor preoţilor Duminică 
dimineaţa, pentrucă preoţii sâ nu se poată pre
zenta şi să-şi apere drepturile lor.

P ă r i n t e l e  D u m i t r e s c u - P o e n a r i  este de pă
rere ba salariul sâ se orienteze după valută, iar 
veniturile epitrahilului sâ nu se deslinţf ze, ci sâ se 
desfinţeze taxele fixate prin regulamente şi dispo
ziţii, lâsându-se la aprecierea enoriaşilor să plă
tească pentru fiecare ieiungie cât vor vrea şi 
vor putea. Sfinţia sa mai spune, că au rămas 
preoţi de ţară neimproprietâriţi şi câ acum se 
alcâtueşte a doua listă de Împroprietăriri de că
tre Comitetul agrar. Propune sâ se intervină 
pentru împroprietărirea acestor preoţi şi dacă 
nu e alt pământ disponibil, să li se dea câte
2—3 pogoane din izlazul comunal.

Dupâ propunerea părintelui Preşedinte, con
gresul admite ca salariile preoţilor sâ fie egale 
cu iile membrilor corpului didactic, iar taxele 
pentru d.feritele servicii religioase şi sâ se lase 
la bunăvoinţă şi aprecierea credincioşilor.

P ă r i n t e l e  N . R ă d u l e s c u ,  dela biserica D i-
chiu din Capitală, propune sâ se pubice prin 
jurnale salariul ce primesc preoţii în comparaţie 
cu salariile celorlalţi funcţionari, ca să ştie toată 
lumea cât de derizoriu sunt plătiţi preoţii pen
tru munca lor.

P ă r i n t e l e  P o p e s c u - M o ş o ia ,  este pentru re-
gulamentarea veniturilor de la botez, cununie şi 
Înmormântare.

Se continuă discutarea aceleeaş chestiuni de 
către preoţii: Chiri fă Cernescu, Pârşcoveanu, 
Ulea Diaconescu-Dâmboviţa şi Al. Cosma, dupâ 
care se hotărăşte ca să se Înfiinţeze termenul 
de «ofrandă benevolă» In loc de «taxă» şi «ve
nit» şi taxa la care să fie impuse suma acestor 
oifrande sâ fie de 4 °/0, dacă nu se poate sâ fie 
scutită cu totul, avându-se in vedere mai ales 
salariile minuscule ce se dau preoţilor.

P ă r i n t e l e  C e r c e l  demonstrează că preoţii
rurali cari n’au pământ la bisericile cărora slujesc 
şi primesc pentru aceasta un adaus de 25 °/0 
la salariu, sunt nedreptăţiţi, pentru câ acest a- 
doas face cam 1000—1200 lei, pe când venitul
de la 17 pogoane pământ e de cel puţin 17000 
lei anual. Cere sâ se dea un spor egal cu această 
sumâ preoţilor fârâ pământ. Subvenţia de 120 Iei 
anual pentru întreţinerea bisericii sâ nu se mai 
treacă in budget, căci e o bătae de joc. Minis
terul Cultelor sâ vie în ajutorul construirii de 
biserici, cum cel de Instrucţie ajută clădirea de 
şcoli. In privinţa muncii culturale şi de morali
zare ce trebue sâ se depue de preoţi în chip mai 
intens pe viitor, propune ca mai ales la sate, 
sâ se meargă mână ’n mână cu învăţătorii.
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După alte câteva păreri expiniate în aceeaş 
chestiune de preoţii: Diaconescu, Zaharescu, Tri-
fănescu fi Preoţescu şi două propuneri făcute de
pâr. Lungulescu şi Dumitre seu-Poenari, p ă r i n 
t e l e  E c o n o m  I .  G o t c u  citeşte o moţiune de
protestare împotriva epitropiei aşezământului Spi- 
ridon din laşi şi brâncovenesc din Bucure .ti ce
rând să respecte legile în ce priveşte salarizarea 
şi tratarea preoţilor şi ca dm epitropie sâ facă 
parte şi câte un preot.

P ă r i n t e l e  P r e ş e d i n t e  propune ca să se dea
chirie şi preoţilor şi cântăreţilor rurali şi ca
vârsta scoaterii la pensie să, fie şi pentru preoţi 
aceeaş ce pentru membrii corpului didactic.

S'a votat apoi proiectul de stat al «Asociaţiei 
generale a clerului român ortodox* şi s’a ales 
noul comitet, constând din: părintele Econom 
I. Popescu Mălăesti, preşedinte şi alţii.

La ora 1.30, sfârşindu-se toate chestiunile ce 
erau de desbâtut, congresul s’a declarat închis.

După amiazi, un grup de vre-o sută de preoţi 
au vizitat palatul Fundaţiei «Prinţul Carol» unde 
au văzut şi auzit lucruri extrem de interesante 
dela domnul Mugur, directorul acelei instituţii.

PREOTUL I. MIHÂLCESCU

C h e s t i u n e a  d e  l a  b i s e r i c a  C u ib u - c u - B a r z ă
Toată luna Decemvrie opiniunea publică românească 

a fost turburată de o c'iestiune care stătea de mul 

nehotărâtă şi a ajuns acum la clipa când trebuia să 

se isprăvească într’un fel. îndată după războiu, s’a 

pornit la biserica Cuibu cu Barză din Bucureşti o 

muncă creşt'nească de evanghelizare a obştii, nu nu

mai cu metode străine, ceiace n’ar fi fost nimic, câtă 

vreme, materialul crednţei rămânea întreg şi nevă

tămat; ci cu introducerea unui material nou, care în

lătura materialul nostru ortodox din vech:. Prin noua 

propagandă, care a avut un mare răsunet în sufletele 

multor închinători, se înlătura închinarea către Ma ca 

Domnului şi către Sfinţi, ca m jlocitori ai noştri către 

Dumnezeu, se înlătura Sf. Tradiţiune, ca al doilea 

jzvor al Revelaţiunii dumnezeeşti, şi se înlătura Bi

serica, în însuşirea ei de aşezământ orânduitor al 

credinfei şl vieţuirii creştineşti.

Lucrarea aceasta a început îndată după război şi 

noi am luat cunoştiinţă de ea. Am avut legături cu 

persoanele care duceau propaganda, le-am arătat răul 

pe care-1 fac, le-am spus că o asemenea nrşeare ar 

fi mult mai fericită, dacă ar umbla pe căile ortodoxiei, 

Că atunci ar ajuta să se mai învioreze viaţa noastră, 

ar fi de un adevărat folos pentru Biserică. Le-am,spus 

de atunci încă, şi nu unuia singur, că dacă vor merge 

aşa, Biserica nu-i va putea suferi multă vreme şi va 

«tiebui să-i scoată din sânul ei.

Ceiace s a întâmplat în curgerea lunii acesteia De

cemvrie a tost tocmai păşirea la îndeplinirea acestui

punct Căci propaganda mergea înainte nesupărată şi

foarte semeaţă şi cu trufia de a înfrunta pe alţii şi 

a-şi pune credinţele ei în mijlocul propoveduirii creş

tineşti.

In ziua de Intrarea tn Biserică Maicii a Domnului, 
adică tocmai într’o sărbătoare în cinstea Sfintei Fe

cioare, Sf. Mitropolie din Bucureşti a trimes la bise

rica Cuibu-cu-Barză mai mulţi preoţi, între care pe 

Preotul misionar Pâr. Dr. Gr. Pişculeacu, (Gala Ga* 

laction), ca să facă acolo slujbă cu- sobor şi să ţie 

cuvântare în cinstea Maicii Domnului.

Mulţi dintre credincioşii bisericii însă, îndrumaţi 

altfel de propaganda urmată acolo, n’au primit cu pă

rere de bine această slujire cu mai mulţ?, prin care 

preotul lor era împedecat de a-şi mai răspândi învă

ţăturile lui, protivnice învăţăturilor ortodoxe, — ci au 

căutat să facă turburare şi să ceară socoteală. Păr. 

Grigorie însă a vorbit dumnezeeşte, după cum ne-a 

mărturisit d. Dr. Boroianu, care era de faţă, aşa că, 

judecând fâră duh de răzvrătire, ci după socotelile 

noastre ortodoxe, a fost o slujbă măreaţă.

De acolo înainte, în toate Duminicile şi sărbătorile 

care au urmat, preotul n’a mai fost lăsat să slujească 

singur, ci au fost trimişi alţi preoţi, ca să facă tot 

slujbă în sobor. In Duminica următoare, după cuvân

tarea Părintelui Grigorie, a vorbit Păr. D. Georgescu, 
a cărui cuvântare o dăm mai la vale şi incă împre

ună cu alte arătări ale sale, despre şirul slujbei şi 

cu lovirile şi j:gnirile care i s’au adus din această 

împrejurare. Celelalte slujbe care au urmat le-a să

vârşit însuşi Prea Sfinţitul Platon, vicarul Sfintei Mi

tropolii, iar mai apoi a fost însărcinat un protosinghel 

dela Schitul Icoanei ca să săvârşească slujbele în tim

pul sărbătorilor.

După întâia şi a doua slujbă în felul arătat, Sf. Mi

tropolie a convocat la cancelaria sa mai mulţi preoţi 

şi teologi Mercuri, la 12 Dec. (P. S. Platon, Dr. Bo
roianu, Arhim. Scriban, Econ. Nazarie, Pr. I. Mihăl- 
cescu, Pr. Dr. N. Popescu, Econ. Gh. Gibescu, Econ. 

D. Georgescu, Dr. Gr. Pişculescu, Pr. Atanasie Po
pescu, fratele preotului dela Cuibu-cu- Barză), pentru 

a se sfătui ce ar trebui fâcut pentru dezlegarea acestei 

pricini. S’a hotărât ta  a doua zi, Joi, să fie chemat 

însuşi Preotul Teodor Popescu, parohul dela Cuibu- 

cu-Barză, pentru a fi întrebat cu privire la propa

ganda sa.

La această nouă întâlnire, Păr. Grigorie a venit cu

întrebări întocmite gata care să fie puse Părintelui 

Teodor Popescu şi cu Mărturisirea Ortodoxă. Dela 

cele dintâi întrebări, s’a văzut că Păr. T. Popescu nu 

vrea să mărturisească cele cuprinse în Mărturisirea 

Ortodoxă şl s’a ferit de a iscăli întrebările întocmite 

de Păr. Grigorie.

Întrebat ce face cu rugăciunile pentru pregătirea 

către slujirea Sfintei Liturghii, în care se află rugă

ciuni către Maica Domnului, a spus că pe a'elea nu 

le dteşte, că niciun preot nu le citeşte. Contrazis 

de scriitorul acestor rânduri, a spus că ce mă bag 

«u în conştiinţa Sfinţiei Sale?
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Povestim toate acestea pe scurt, pentrucă vom a- 

vea prilejul să vorbim mai pe larg. Fapt este că adu

narea nrastrâ s’a terminat cu arătarea limpede ca 

ziua câ Preotul Teodor Popescu nu mărturiseşte cre- 

±'r.p noastră ortodoxă. In urmarea acestui fapt, Sf. 

Mitropolie l-a oprit de slujbă, aşa câ, în Duminica 

după acea Joe, Prea Sfinţitul Vicar s’a dus la acea 

b serică, i-a înmânat porunca de oprire şi nu l-a mai 

Lăsat sâ slujească alăturea de Prea Sf. Sa.

Incâ dela începutul măsurilor Mitropoliei, s’a pornit 

prin ziare şi prin broşuri o aprigă bârtire împotriva 

tuturor acelor pe care Sf. Mitropjlie ii chemase să-şi 

dea munca lor pentru lămurirea acestui caz şi ch ar 

împotriva celor ce nu erau amestecaţi cu nimic în 

aceasta chestiune, Au apărut articole în această pri

vinţă în ziarul Neamul Românesc al d-»ui N- Iorga, 

dar mai cu seamă în Adevărul, in care poetul D. Nanu 

a luat cu totul partea preotului dela Cuibu-cu- Barză. 

Au mai apărut şi trei broşuri şi multe dâri-de-seamâ 

în ziarul Dimineaţa şi altele în Universul, toate mai 

mult favorabile Părintelui Teodor Popescu, iar bro

şurile tipărite de înşişi oamenii săi şi cu grele ocări 

la adresa preoţilor apărători ai Trad.ţ;umi.

Despre toaie acestea vom avea prilej noi sâ vor

bim în numerile următoare, pentru a pune în lumină 

prăpăstiile din capul Părintelui Teodor, cum el cre

dea (vezi apărarea lui) câ, dacă e preot la b.sericâ, 

nimenea nu se poate amesteca în ce face el acolo. 

Pentru acum, oprim aici amănuntele noastre şi lâ-

sâm să urmeze scrisul Părintelui D. Georgescu.

A . S.

CUVINTE DE LĂMURIRE
tn chestiunea celor petrecute la biserica „Cuibu cu

Barză* din Bucureşti

Avocatul Vasile DincescuBolintin a publicat în

ziarul „Îndreptareaw nr. 288, din 13 Decen.bre c. un 

articol despre „scandalul* petrecut in ziua de 9 De

cembre c. în numita biserica, spunând că eu am fost 

provocatorul acelui scandal. Fiindcă articolul este plin 

de inexactităţi, ma simt dator să arăt adevărul.

Preotul T> Popescu, împreună cu fostul ierodiacon 

D. Cormlescu, au început o acţiune de propaganda 

moralizatoare în popor, atât în biserică, cât mai ales 

în adunarile de seară pe care le ţineau cu credincioşii în 

localul şcoalei primare din apropierea bisericii. Corni- 

Uscu şi-a făcut şi o tipografie, in care a tipărit Sf. 

Scriptură, al cărei text se deosebeşte mult de tradu

cerile româneşti de până acum. A mai scos şi o mică 

revistă, în care se tipăresc articole de cuprins religios, 

plus aite broşuri, pe care le vând în biserică, în adu

nări şi le trimit dileriţelor persoane, doritoare de a se 

instrui din punct de vedere rel gios.

Preoţii au aprobat şi încurajat această acţiune. Am fost 

însă încredinţat de credincioşi, că în predicile lor evită 

sau chiar combat învăţătura bisericii ortodoxe cu pri

vire la sfinţi, cum şi alte învăţături, Din scrierile ce

au publîcdt, s’a constatat că respiră spiritul învăţăturii 

protestante. Când, întâmplător, preoţii făceau servicii îm

preună cu Pr. T. Popescu, constatau că scoate din 

rugăciuni şi ectenii părţile, care vorbesc despre sfinţi, 

şi Sf. Fecioară. Când i se atrăgea atenţiunea, spunea 

că aşa crede Sf Sa şi dacă nu este bine, să se ia mă

suri contra sa.

Asemenea abateri au fost constatate şi de organele 

administrative şi prin rapoarte au fost aduse la cunoş- 

tinţi Sf. Mitropolii. De mai multe ori Pr. T. Popescu 

a fost chemat la Sf Mitropolie şi întrebat, dar întotdea

una a declarat că păst ează învăţătura Bisericii orto

doxe. Constatările însă erau contrarii.

Anul acesta, un domn, al cărui nume îl tac deocam

dată, s'a adresat cu plângere scrisă Sf. Mitropolii, că 

o fiică a sa, domnişoară, mi se pare singurul copil, 

fiind atrasă în cercul de propagandă al Pr. T. Popescu 

şi D. Cornilescu, a fost decisă să ia pe Cornilescu în 

căsătorie. A mai destăinuit p:in petiţie acel domn, multe 

lucruri petrecute în cercul numit al „creştinilor lumi

naţi", sau nu ştiu cum îl mai numesc.

Călugărul diacon D. Cornilescu, fiind chemat la Sf. 

Mitropolie, a răspuns cu demisia din călugărie. N’a 

încetat însă a stărui în planul său de aN deveni soţul 

domnişoarei, care este în perspectivă de a rămâne stă

până pe o avere însemnată.

De aceia tatăl ei s’a adresat parchetului de Ilfov. 

Ancheta este în curs, dar nu se poate termina, fiindcă
m

D. Cornilescu a plecat în Germania şi nu s’a mai re

întors.

Sf.|Mitropolie, sesizată de asemenea lucruri, şi vă

zând că Pr. T. Popescu face lucruri streine de Biserica 

Ortodoxă, a hotărît să trimeată în fiecare Duminecă 

şi sărbătoare câte doi preoţi să slujească împreună 

cu el, cu scopul să observe cum face serviciul acel 

preot, credincioşii să observe deosebirea de serviciu; 

iar din când în când preoţii trimişi să ţină predici, lă

murind pe credincioşi asupra cultului sfinţilor. Astfel 

s’a continuat aproape o lună de zile.

Prin urmare nu este adevărat ceia ce spune d. V. 

Dincescu, că preoţii, din gelozie sau pentrucă le-ar 

scădea veniturile, s’au ridicat contra Pr. T. Popescu. 

Sunt alte biserici din Capitală, care atrag mult mai 

mulţi credincioşi, decât sunt astăzi la biserica Cuibu-cu- 

Barză. Şi aceasta se face de zecimi de ani. Contra preo- 

iior dela această biserică s’ar fi ridicat preoţii, dacă 

ar fi fost vorba de partea materială.

In ziua de 21 Noembre st. v., „Intrarea în biserică 

a Maicii Domnului", a fost orândit să predice Pr. Gr. 

Pişculescu, cunoscutul scriitor Gala Galaction, care 

de un an a îmbrăcat haina preoţească. Despre capaci

tatea acestui preot ca predicator, nu insist, fiind cu

noscută de toţi. A vorbit de Sf. Fecioară Maria şi cultul 

ei. In timpul vorbirii, s’au produs murmure în biserică 

din partea celor adunaţi acolo. De ce? am aflat că unii, 

mai ales femei, protestau, spunând că Maica Dom

nului nu se poate ruga pentru noi.

Nemulţumirea s’a arătat şi prin presă, printr’o seri«
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soare deschisă pe care d. D . Nann, cunoscutul scriitor, 

şi Pr. T. Popescu au publicat-o în ziarul „Adevărul**.

Pentru z ua.de 9 Decembre, am fost trimis cu ordin 

scris să servesc eu şi Protoiereui din Capitală Traian 

Vintilescu. La biserica mea, ţin cuvântări împreună cu 

colegul meu, în fiecare Duminică şi sărbătoare; la ora 

9 dimineaţa, facem şcoală cu copiii ce vin la biserică, 

învăţându-i rugăciuni, explicându-le evanghelia zilei şi 

dându-le sfaturi de bună purtare.

Ne silim şi noi să dăm ajutoare celor săraci după 

putere şi in frica lui Dumnezeu şi sub controlul oa

menilor. Am da şi mai multe ajutoare, dacă ni s’ar 

pune la dispoz ţie sume mai însemnate de credincioşi, 

cum se pune la dispoziţia Pr. T. Popescu de ade-

Popescu abia a liniştit poporul, de oare ce acel preot 

n*a intervenit deloc în timpul scandalului şi a stat in

diferent în altar; iar după ce am plecat eu şi Proto- 

iereul, a strâns pe cei rămaşi în biserică şi le-a vorbit, 

aducându-ne tot felul de invective.

Este neadevărat că eu am venit cu o cohortă a mea

ren ţii săi.

şi cu seminarişti. Eu nu sunt nici director, nici pro

fesor la vreun seminar. Primesc să fiu taxat oricum dacă, 

d. Dincescu, va aduce vreo mărturie serioasă că eu am 

spus cuiva sâ vină atunci la biserica Cuibu cu barză.

E neadevăr că noi preoţii am fi contra Pr. T. 

Popescu, fiindcă ne loveşte în venituri. Pr. T. Popescu 

s’a făcut vinovat de abateri dela învăţătura Bisericii 

noastre ortodoxe. Aceasta a confirmat-o sub iscălitură 

şi verbal înaintea unei comisiuni, numită de I. P. S.

Lucrul acesta îl poate constata oricine, dacă va face Mitropolit i'rimat, dintre profesorii faculăţii de teologie,

cercetare în enoria bisericii unde servesc. P. S. Vicar şi aţi preoţi, între care era şi fratele Pr.

Am crezut că, servind la biserica Cuibu-cu-Barză, să T. Popescu, în scop de a-1 sfătui să lapede rătăcirile

ţin şi o predică, în care să arăt greutăţile prin care a şi să iămâe la ortodocsie. N’a voit şi n’a primit sfatul;

trecut biserica din cauza celor ce s’au rătăcit dela 

dreapta credinţă şi pericolul pentru ţ«ra şi neamul 

nostru, dacă ne-am desbina pe o chestiune de cre

dinţă. Am vorbit de învăţătura bisericii cu privire la

de aceia îşi va trage consecinţele, dacă va stărui p in i 

la sfârşit.

Cu toate ameninţările d-lui V. Dincescu şi a altor 
partizani că vor răzbuna pe Pr. T. Popescu contra mea 

cultul sfinţilor şi am întărit spusele mele pe Sf. Scrip- şi a altor preoţi, nu vom înceta de a apăra dreapta

tură, pe istoria bisericească şi istoria naţională, fără să învăţătură a bisericii. Avem credinţa că nici credincioşii

fac nicio aluziune la Pr. T. Popescu.

Predica mea o voi publica chiar în ziarul d-voastra, 

dacă mi se va îngădui.

nu vor permite erezia sau shizma în biserica noastră.

am

înţeles cu Pr. T. Popescu, ca să ţin predica.

Este un neadevăr ce spune d. V. Dincescu, că eu, 

cu dela mine putere, din răutate şt pornire, m’am dus 

la acea biserică sâ servesc şi să predic.

După terminarea serviciului, când am ieşit să pre

dic, o parte din cei din biserică, au început să vocife

reze, spunând că nu mă lasă să vorbesc şi să le vor

bească preotul lor. Până şi un grup de copii, care erau 

în faţa altarului, strigau să nu predic. Partea cea mai 

mare din pubic a început să vocifereze, strigând să 

se facă linişte şi să mă lase să vorbesc Cu multă 

greutate am putut linişti publicul şi am vorbit, fiind 

ascultat cu linişte, de unii chiar cu lacrimile în ochi, 

până la sfârşit.

După terminarea predicii, o doamnă m’a apostrofat, 

spunând că noi preoţii suntem nişte speculanţi, pe când 

Pr. T. Popescu nu le cere bani.

Aşa dar este o minciună ce spune d. V. Dîncescu, 

că scandalul s’a produs în urma predicii. S’a produs 

înainte, ceiace probează că era pus la cale. Este 6 min

ciună că lumea a eşit afară din biserică. Biserica era 

plină de lume. Va fi eşit d. Dincescu şi partizanii săL 

Este o m nciună că eu am spus, că voi vorbi, chiar 

dacă biserica va fi goală. Când s’a început scandalul,

P r e d i c ă  l a  D u m i n i c a  3 0  d u p ă  R u s a l i i  *)
Un om oare-care s’a apropiat 

către Iisus, ispitmdu-l ttcândi 
lnvâţătorulc bune, ce voi face sâ 
moşUtuso v i a ţ a v e ş n i c ă ?

(Evangh. *ilci)

Fraţilor,
arată

eare era în slujbă înalta la ludei, a venit să ispitească 
pe Mântuitorul, întrebându-L ee s& facă sâ moştenească 
yieaţa eea veşnică. Acel om nu venise, cum vedem, cu gâu4 
curat, ca să afle calea mântuirei, fiindcă el cunoştea lege* 
şi ştiea ee scrie în ea.

Oameni, cari să ispitească pe Mântuitorul, în timpul, 
când Ei învăţa, s’au găsit mulţi. Cu priceperea Sa dumne- 
seiască, Mântuitorul le pricepea gândul şi cu puterea cu* 
vântului Său, le da răspunsuri, cari îi făcea să se ruşineze»

Mântuitorul ştiea că şi St-ţii Săi Apostoli vor fi ispitiţi 
de oameni, doritori de a împiedica răspândirea învăţăturii 
dumnezeeşti, iar unii vor veni în numele ei, ca s& strio# 
învăţătura cea adevărată.

De aceia a spus Sfinţilor Săi Apostoli: nPăziţi-vă dâ 
proorocii cei mincinoşi, cari vin la voi in haine de ot9 
iar înăuntru sunt lupi răpitoriw* (Matei VII 15).

Mai mult încă, le*a atras atenţiunea că unii se vor numi
înainte de a se începe predica, am spus câ voi rămâne pe sine Christoşi, ca să rătăcească minţile celor lesne ere
în faţa altarului, chiar de mă vor omorî, fiindcă nu --------

este demnitatea mea de preot, ca să nu-mi fac datoria
•  *

de a predica, fiindcă şi copiii voiesc să mă oprească.

adeăărat că Pr. T

!) Această predică am ţinut-o în biserica «Cuibu cu Bană» din 
Bucureşti, fiind trimis de Sf. Mitropolie să servesc şi pentru 
care am fost acuzat că am lovit 3n Pr, T. Popescu, parol*uî 
iM#lei hjseţid*



CF0N1CA BISERICEASCA 1131
ti*

zători şi puţin înţelegători si învăţătorii Sale Mâotnitoraî 
repetă şi spâne: „Se vor scula Cbristoşi mincinoşi şi proo* 
roei mincinoşi şi vor da semne mari şi minuni, cât să amă
gească, de va fi cn putinţă, şi pe cei aleşi, lată, mai înainte
am spus vouă. (Mat. XXIV, 24 şi 25).

De aceia, în vorbirea mea de azi, voi arăta greutăţile
pe care învăţătorii mincinoşi le-au adus bisericii şi 
datoria ce avem de a păstra neschimbată învăţătura 
Bisericii noastre creştine ortodocse.

Fraţilor,
/

Âeeia ce spnsese Mântuitorul Chr etos, s’a împlinit, fiind
că s’a a sculat şi Christoşi mincinoşi şi mai ales prooroci şi 
învăţători mincinoşi, cari an căutat să tnrbnre pe creştini
şi să-i rătăcească dela dreapta credinţă.

O încercare de acest toi, s’a petrecut In oraşul Corint 
din Grecia. Acolo răspândise învăţăţura creştină Sf. Apos* 
toi Pavel. După el a venit un învăţător creştin, numit A polo

« r »  « n u n t i t  n  n u t e r e  d e  v o r b i r e  m a i  m a r e  d 6eare
eât a Sf. Pavel. Din această cauză, creştinii din Corint se 
împărţiseră în două; unii lăudându-se că sunt ai Sf. Apostol 
Pavel; iar alţii ai iui Apolo.

Sf. Pavel îi mustră aspru pentru această împărţire şţ 
laudă, spunându-le că şi ei şi Apolo sunt servitori ai lui 
Dumnezeu, după măsura darului ce li s’a dat. Ei seamănă 
şi udă, iar Dumnezeu tace să crească învăţătura. Deci nu 
este meritul lor, ei al lui Dumnezeu. (I. Corint e. 111).

Mai în urmă e’au sculat învăţători, cari spuneau că &f« 
Pavel n’are puterea sfinţilor Apostoli, fiindcă n’a iost che
mat de Mâaiuitorul, când a chemat şi întărit pe cei 12

s

St ţii Apostoli şi că el a prigonit Biserica lui Dumnezeu
la început.

Contra unor asemenea învăţători şi a altora, cari s’au 
arătat mai în urmă, Sf. Pavel are cuvinte foarte aspre şi 
afătueşte pe creştini să se ferească de ei, zicâudu-le: Pă
ziţi-vă de câinij păzifi-vă de lucrătorii cei răi% păzi- 
ti-vă de tăiere*. ^Filipeni 111 2)*

Ar trebui să lungesc prea mult vorba, dacă aş arăta
toate locurile din Sf. «Scriptură a Noului Testament, din cari
se vede că profeţii şi învăţătorii mincinoşi, despre cari a
vorbit Mântuitorul Christos, am fost numeroşi pe timpul
Sfinţilor Apostoli. El au devenit şi mai numeroşi după
Sf ţii Apostoli mai ales după ce învăţătura creştină s’a
răspândit în lume şi Biserica creştină a fost recunoscută
de imperiul roman,

Suterinţele, venite asupra Bisericii şi a creştinilor din
eaiua acestor învăţători, au fost multe, lungi şi grele.
Ea voi face amintire numai de una din cule mai apropiate 
de noi;

Aproape de jumătatea secolului al VIII era la Constau- 
tinopole un împărat, care avusese multe răsboaie cu vrăş
maşii imperiului bizantin şi din toate ieşise victorios. El 
era doritor de a iace creştini pe cei ce nu erau încă creş* 
tini şi mai ales pe Iudei. Ei însă spuneau că nu se pot 
face creştini, de oarece creştinii se închină la icoane, cari 
sunt lucruri făcute de mâini omeneşti, lucru oprit de 
porunca a doua din dtcalog. împăratul a crezut aceia ce

şi din casele creştinilor. El a găsit susţinători între unii 
creştini şi chiar printre preoţi şi episcopi, cari înţelegeau 
greşit cultul icoanelor şi al sfinţilor. Sfa început o ceartă 
şi o*4uptă aprigă în Biserică; ea a ţinut mai mult de o 
sută de ani. Mulţi se întrebau ca şi omul despre care vor
beşte Sf. Evanghelie de azi: „Ne mântuim dacă ne închi» 
năm sau dacă nu ne închinăm înaintea icoanelor"? Unii

mântuim dacă nu ne închinăm; iar aiţii 
mântuim în Doainul nostru Iisus Christos,

spuneau: „ne
spunean: „ne
dar ne ajută şi rugăciunile sfinţilor, reprezentaţi prin sf* 
tele icoane/

In lupta aceasta, împăraţii au întrebuinţat cele mai crude 
iijloace contra celor ce susţineau cultul Sf telor icoane.

Închisori, goniri din ţară, tăierea limbilor, etc. erau mij* 
loacele întrebuinţate. «Sfintele icoane au iost ridicate din 
biserici şi din casele creştinilor şi sfărâmate sau arse. 
Sfintele noastre icoane au fost distruse sau aruncate în mare. 
Când se întâmpla ca moaştele vreunui sfânt să apaiâ la 
suprafaţa apei, poporul se aduna cu miile pe marginea mării, 
]e scotea şi ie primea cu aceiaşi evlavie, cu care poporul 
oraşului nostru şi al satelor de prin prejur, a primit sf. 
moaşte ale Sf. Dumitru, când ele au fost aduse înapoi la
Mitropolie, după ce le furaseră Bulgarii.

In aceste timpuri de groază, creştinii ţineau ascunse 
Icoanele în casele lor şi se rugau înaintea lor. Chiar îm* 
parătesele ţineau iconiţe ascunse sub perinile pe care dor* 
miau şi ascuns se rugau şi le sărutau. Cu toată strădania 
atât de îndelungată, aceşti împăraţi, pretinşi creştini, n’au 
putut scoate din sufletul creştinilor respectul către sf-tile
icoane.

Un sinod general de episcopi, ajutat de o A
i: ipărăteasă

4

credincioasă a hotăiât să se introducă din nou sf-tele icoane 
în biserici şi în casele creştinilor şi aproape de jumătatea 
secolului al IX si tele icoane au fost introduse cu toată 
evlavia în biserici, în Duminica întăi din postul cel mare,
eare

hotărît să scoată icoanele din biserici

Ce să credem fraţilor? A fost această iu ban dă reuşita 
Celor drept-credincioşi sau a celor rău-credincioşi ? Ni mie 
în lume şi mai aies în biserică, nu se face lără ştirea lui 
Dumnezeu, mai ales câ în biserică lucrează şi St. Duh. 
Dată de o mie şi mai bine de ani până acum nu s’a mai 
ridicat nimeni m Biserica ortodoxă contra cultului sfinţilor 
şi al sf-telor icoane, este o probă evidentă câ a fost biru
inţa dreptei-credinţe contra credinţei rătăcite.

Înainte de această zarvă mare din biserică şi după ea, 
cultul sfinţilor, al st telor icoane şi al sf-telor moaşte s’a 
bucurat de cea mai mare cinste în Biserica ortodocsâ. Bi
sericile au fost puse sub protecţiunea. sfinţilor şi în fiecare dim 
ele se pun sfinte moaşte. Sf. Constantin cel mare, cel dintâi 
împărat creştin, a ridicat prima biserică creştină în Con* 
stau tinopole şi a puso sub protecţiunea Sf-ţiior Apostoli: 

In ţara noastră, mai toate bisericile au ca patron sau 
hram unul sau mai mulţi bfinţi, Puţine au ca hram bf, 
Treime sau sunt închinate unor fapte din viaţa pământea*
scâ a Mântuitorului Lhristos.

Biserica în care ne găsim azi, ştiţi că are ca patron pe 
Si Ailndiacon Ştefan, care a fost omorit cel dintâi pentru
învăţătura Mântuitorului Chiistoa, Creştinii îşi aleg ca

4
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sume pentru copiii lor, numele unui sfânt, care este patro* 
nul şi protectoiul lor.

Trecut-a neamul nostru românesc prin cele mai grele sufe. 
r’nte atâta amar de timp. In acel timp de amară suferinţă, 
românul nu găsea mângâiere de cât în credinţa lui in Dum
nezeu şi în chemarea sprijinului icoanelor şi al sfinţilor, 
cari îi serveau ca pildă de suferinţă şi răbdare. Când 
vraşmaşii necredincioşi năvăleau în ţară, fie<are familie lua 
ce putea din casă, dar nu uita să ia icoana din perete. 
Fugea în păduri sau la munte şi într’un copaie făcea O

tuire: „împarte la saraci, dacă nu toată averea, cel puţin 
o parte dm ea, şi vei avea oomoară în cer şi urmează Mân* 
tniturnlni Christos**? .• Dar caii ascultă acest glas sau cel 
puţin oleacă din biserică întristaţi, cum a plecat omul des* 
pre caie se vorbeşte în sf Evanghelie de azi?.

Nu spune biserica: N»ci hoţii, nici beţivii, nici desfrâ
naţii, nici grăitorii-ie-răn, şi oricine lucrează fără de 
legea, nu vor întră intru împărăţia lnrDumnezeu ? (I. Corint. 
VI 9—10). Cine ascultă însă această învăţătură a bisericii?

A spus biserica v, rodată că buzele vopsite, faţa sule
menită părul împletit în diferite forma, rochia pănă la gh*- 
nuchi, mâneca pănă la cot şi tot felul da pretinse podoabe,
sunt mijloace de mântuire şi nu de dtsfrâti?

Cei bogaţi şi cei înclinaţi spre asemenea fapte, şi-au 
risipit averea ca sâ ridice capişte ale desfrâului, afnndân- 
du-se îa toate păcătoşeniile închipuite şi neînchipuite. Unii

îndin aceia, după ce s’au săturat de capiştele păcatului, 
loc să se întoarcă la biserică, să asoulte învăţătura ei şi 
să sa cureţe de păcate prin pocăinţă şi prin fapte creşti
neşti, voie80 să ridice capişti lângă biserici. în care să

scobitură, aşeza icoana în ea şi acolo era altarul familiei, 
unde îngenunchiau cu toţi, şi se rugau călduros lui Dum
nezeu pentru a i scăpa de iuria vrăşmaşilor şi de greută- 
ţile zilelor de primejdie.

Domnii şi boierii noştri ridicară biserici şi monastiri în 
tirr.puri de linişte; aduseră pictorii rei mai renumiţi, cari 
le împodobiră pereţii cu sfinţi şi zugrăviră icoane pe caii 
le împodobiră, cu argint, cu aur şi ca pietre nestimate.

Domuiţ l̂e şi boieroaicele îşi vândură cerceii, brăţâiile şi 
toate podoabele lor ca bă termine biserici şi să le împodo
bească cu icoane şi cu ch puri de sfinţi.

Domnii şi boierii, domniţele şi boieroaicele, chiar câod 
se gândeau nu nai saşi ispăşească păcatele, ca semnal ispă
şirii ridicară biserici şi le împodobiră cu o evlavie, care 
a rămas proverbială în lumea creştină.

De aceia vedem până azi presărate pe întinsul câmpiilor, 
în des şui coirilor şi îu creerii munţilor atâtea biserici şi învăţăturile ei, unele bazate pe Sf. Scriptură, altele pe Sf. 
monastiri, unele păstrate mai bine, altele ruini, ca probă Tradiţie, păstrată neschimbat dela Mântuitorul şi Sf ţii Apos- 
a lipsei de evlavie şi desiateresarea celor de azi. Tot în 
ele găsim cele mai scumpe şi împodobite icoane şi lucruri
bisericeşti.

sfâşie adevărata credinţă şi s9o amestece cu pretinsa ştiinţă 
a înţelepciunii omeneşti, despre care Sf. Apostol Pavel zice 
că la Dumnezeu este nebunie. (I. Corint. III 19).

Fraţilor,
Biserica este un aşezământ Dumr eseiesc, cu regulile fi

O Are au fost proşti şi neînţelegători ai învăţăturii Mân
tuitorului Christos moşii şi strămoşii noştri, când şi-au pus 
toată nădejdea în Dumnezeu, au chemat pe sfinţi ca rugă
tori pentru ei înaintea lui Dumnezţu şi au socotit sf-tele 
icoane ca mijloace văzute de a le aprinde credinţa?

Au fost proşti şi neînţelegători ai învăţăturii Mântuito
rului moşii şi strămoşii noştri, când s’au silit să ne păs
treze neschimbată şi ne despăxţită credinţa şi prin ea ne- 
au păstrat neamul şi încrederea în destinele lui ?

Vai, fraţilor, dacă în mintea vreunui român de azi, care 
este şi bun creştin, s’ar prinde asemenea gânduri, mare 
păcat ar cădea pe soflatul lui şi mare lăspundere ar avea 
şi înaintea lui Dumnezeu şi a neamului nostru. Dar, fra- 
ţilor, de 50- 60 de ani o parte mai mare dm noi, românii,

r

am început să respirăm mai liber şi să fim mai stăpâni pe 
avutul nostru şi acum de curând ne ajută Dumnezeu ca să 
fim aproape cu toţii într’o ţară a noastră.

Acum, mulţi din noi, româuii, începură să ăsculte graiuri
streine contra credinţei strămoşeşti şi să urineze acele graiuri, 
rupând legătura sufletească cu strămoşii lor şi desbinân- 
du se de fraţii lor prin credinţă şi prin obiceiuri. Nici bise
rică, nici icoane, nici sfinţi nu le mai trebuie Acestea sunt 
ftuperstiţiuni ale trecutului, zic ei Noi putem vorbi cu Dum
nezeu de«dreptul şi putem înţelege fiecare cuvântul Lui 
cuprius în sf. Scriptură.

De aceia, fraţilor, cuvântul bisericii nu mai este ascultat.
Ciad a încetat ea de a spune celor bogaţi, doritori de mân»

toii prin îngrijirea Sf. Duh, care a fo«»t şi este lucrător 
în biserică. Tot ce vedem şi auzim în biserică, au fost în
tocmite cu anumit scop, au fost pastrate cu greutăţi mari, 
cum auzirăţi de lupta pentru păstrarea cultului sfinţilor, 
al icoanelor şi al Sfintelor moaşte.

Creştibul se poate apropia de Dumnezeu şi prin rugă
ciuni directe, dar îi folosesc mult, şi rugăciunile sfinţilor. 
Dacă Sf Pa vel a simţit trebuinţă să îndemne pe creştini 
ca să se roage lui Dumnezeu spre a i da ajutor la răspân
direa învăţăturii creştine; dacă chiar Mântuitorul a făcut 
cea mai călduroasă rngăciuae către Dumnezeu-Tatăl pentru 
Sf-ţii Apostoli şi pentru ceice vor crede Lui, înainte de 
a merge spre patima cea de bună voie, cu atât mai mult 
creştinul are trebuinţă de rugăciunile sfinţilor.

Sânţii ne servesc şi ca pildă de tărie în credinţă şi 
în purtare plăcută lui Dumnezeu. Nimeni în lume nu poate 
sâ fie fără păcat. Numai unul a fost tără păeat, Domnul 
nostru Iisus Christos. Ca să fie slânt ca Dumnezeu, nime
nea nu poate. De aceia mulţi ar putea să creadă câ sfin
ţenia nu este posibilă, dacă n’ar avea pildă pe sfinţi» 
Ei au fost oameni ca noi. Şi totuşi s’au putut ridica la o 
sfinţenie plăcută lui Dumnezeu Prin urmare este posibil 
oricărui creştin a se ridica la aceiaş grad de sfinţenie, dacă 
urmează exemplul sfinţilor.

Creştinul adevărat trebuie să urmeze întocmai învăţă
tura bisericii; iar cine se abate dela o parte din ea, nu 
mai este în biserică, iese afară din ea. Cu atât mai muit,

stă învăţătură,
aoe

dacă. voieae

să rămână în biserici.
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Ceice sunt hotărîţi sa şi ţină jurământul, vor apăra bise

rica şi învăţătura ei neschimbată, oricâte greutăţi vor în

tâmpina, oricâte bârfeii vor auzi, oricâte ocări vor suferi, 

chiar dacă ar avea durerea să şi taie mâna dreaptă şi să şi

scoată ochiai, când le ar aduce sminteală) după cum zice 
Mântuitorul.

Iuainte de a termina, ascultaţi rugăciunea pe care Dom

nul nostrn Iisus Christos a făcut-o către Dumnezeu Tatăl

pentru sine şi Apostolii săi, în noaptea când a fost prins 
şi dm la patima şi moartea de bunăvoie:

„Părinte a venit ceasul; prea-măreşte pe Fiul tăn, ca 

fi FinUău să te preamărească pe tine; precum ai dat lui stă

pânire a tot trupul, ca tot ce a dat lui, să le dea viaţă veş

nică. Şi aceasta este viaţa veşnică, ca să te cunoască pe tiney 

adevăratul Dumnezeu şi pe care ai trimis, ĵ re Iisus Hris* 

tos. Ea te-am prea-mărit pe tine pe pământ; lucrul am să 

vârşit, care ai dat mie să fac. Şi acum mă prea-măreşte tu 

Părinte, la tine însuţi, cu slava care am avut-o la tine 

mai înainte până a nu fi lumea. Arătat-am numele tău 

oamenilor pe cari ai dat mie din lume; ai tăi erau şi mie 

i-ai dat pe fi; şi cuvântul tău au păzit. Acum au cunoscut 

că toate câte ai dat mie, dela tine sunt. Pentrucă cuvintele, 

care ai dat mie, le-am dat lor, şi ei le-au primit, şi au 

cunoscut cu adevărat că dela tine am ieşit şi au cunoscut 
eă tu m’ai trimis.

„Eu pentru aceştia mă rog, nu pentru lume mă rog; ci 

pentru aceştia, cari ai dat mie, că ai tăi sunt. Şi ale mele 

toate al tale sunt şi ale tale ale mele; şi m’am prea-mărit 

intru dânşii. Şi nu m&i sunt în lume, iar aceştia în lume 

sunt şi eu la tine vin. Părinte sfinte, păzeşte-i pre dânşii 

intru numele tău pe cari ai dat mie, ca eă fie una pre* 

Cum şi noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam pe ei 

intru numele tău; pe care i-ai dat mie,i-am păzit şi nimeni 

dintre dânşii n’a perit, fără numai fiul pierzării, ca să se 

împlinească Scriptura. Iar acum viu la tine şi acestea gră- 

ieso în lume, ca să aibă bucuria mea deplin între ei. Eu 

am dat lor cuvântul tău, şi lumea i-a urât pe ei, căci nu 

sunt din lume, precum eu nu sunt din lume. Nu mă rog 

ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. 

Ei din lume nu sunt, precum şi eu din lume nu sunt. Sfin- 

ţeşte-i pe ei intru adevărul tău; cuvântul tău adevăr este. 

Precum pre mine m’ai trimis în lume şi eu i-am trimis pe 

ei în lume. Şi pentru dânşii eu mă sfinţesc pre mine în* 

sumi, ca şi ei să fie sfinţi întru adevăr.

„Şi nu numai pentru aceştia mă rog, ci şi pentru ceice 

vor crede prin cuvântul lor întru mine. Ca toţi să fie una; 

precum tu, Părinte, întru mine şi eu întru tine, ca şi aceştia 

intru noi una să fie, ca să creadă lumea că tu m’ai trimis. 

Şi slava, care ai dat o mie, am dat o lor; ca să fie una, 

precum noi una suntem. Eu întru ei şi tu întru mine, ca 

să fie ei desăvâ şit întru una, şi ca să cunoască lumea că 

tu m’ai irimis, şi i-ai iubit pre ei, precum pre mine m'ai 

iub t. Părinte, pe care i-ai dat mie, voiesc ca unde sunt 

ei şi aceia să fie împreună cu mine; ca să vadă slava m?a
w

care ai dat mie, pentrucă m’ai iubit pre mine mai înainte 

de întemeierea lumii.
s

„Părinte drepte şi lumea pre tine nu te-a cunoscut; iar 

au te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut e& tu m’ai trimi*

pre mine. Şi am arătat lor numele tău, şi-l voi arăta, ca

dragostea cu care m’ai iubit pre mine, întru dânşii să z# 
şi eu întru eiM.

Termin, dându vă binecuvântarea pe care Sf. Apo^d 

Pavel o da crtştinilor: „Darul Domnului nostru Iisus Hr:?* 

tos şi dragostea lui Dumnezeu Tatfel şi împ&rtaş rea Sf. 

Duh, să fie cu voi cu toţi (II Corinteni XI I 14); şi adâ~g 

dela mine: „acel dar să vă lumineze, să vă înţelepţeaacâ, 

să vă cureţe de păcate, să vă mântuiască. Amin.

Ecoi. D GEORGESCU
Biserica Buzeşti, Bucureşti

D A R E  D E  S E A M Â
despre activitatea exra-şcolară a Seminarului din

Istnail „Episcopul Melchisedecu

Cu anul acesta, Seminarul Melchisedec intră într’o 

fază de fericită desvoltare. Ca şcoală ce-şi are rădăcina 

în sămânţa aruncată, în treacăt, de un episcop Român 

— Luceafăr al bisericii Române — uşor se înţelege câ 

a avut să lupte foarte muit cu acei cărora nu le con

venea de loc această râdâdnă. De toarte multe ori — 

după mărturisirile răposatului protoiereu Bour, unul 

din foarte puţinii preoţi basarabeni care au râmas cre

dincioşi or ginei lor— s’a încercat desfiinţarea, sau cel 

puţin schimbarea întru totul a caracterului acestei şcoli.

Aşa se explică faptul că, pe când celelalte şcoli bise

riceşti din Basarabia au fost dotate cu clădiri-palate, 

această Duhovnoe ucilişte (şcoala de cântăreţi), deşi

episcopul Mckhisedec îi dăduse fiinţă ca seminar, ispă-
/

şindu-şi păcatul originei sale, a rămas complect negli

jată. Dela 1918 încoace, drept culme al îndrăznelii din 

partea celor ce au dorit şi doresc a şterge tot ce a fost 

şi este românesc, s’a încercat în mai multe rânduri (ches

tiune cunoscută lumii bisericeşti) a se desfiinţa acest lo

caş de sfinte aduceri aminte, însă în zadar, căci după 

mari lupte şi jertfe (din partea celor ce încă nu-s apre

ciaţi), şcoala spirituală, numită în 1918 Seminarul Mel

chisedec, şi-a justificat şi stabilit definitiv dreptul la 

viaţă.

Dacă în timpul când marca Moldovei se întindea şi 

asupra sudului Basarabiei acest seminar, înfiinţat de 

eruditul Episcop MeLhisedec la 1864 (atunci ca tip 

vechiu) a avut rol de factor al cuvântului creştinesc 

şi moldovenesc, apoi astăzi, odată cu reînvierea 

vechii episcopii, păşind către complectarea ca seminar 

supeiior şi dându-şi desvoltarea sub înţeleapta oblă

duire a P. S. Nectarie, care, ca întâi urmaş al lui 

Mekhisedec aduce din locurile de odihnă ale marelui 

Voevod Moldovean, un suflet rel gios şi naţional, în 

locurile eparhiei P. S. Sale, unde acelaş vgevod a că

pătat (apărându-şi ţara şi credinţa) cea întâi rană care 

nu l-a cruţat până la sfârş tul vierii, — Seminarul Mel

chisedec caută să nu-şi desmintă rolul din trecut, ra

diind iubTea creştină şi trezind conştiinţa naţională.

începând cu anul acesta, Seminarul Altlchised.c şi-a 

hotărît, cu aprobarea şi binecuvântarea P. S. Episcop 

Nectane, un program de activitate extraşcolară în judej,
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cu scop de propagandă culturală naţională şi indirect 

cu excursii instructive pentru elevi. Din timpul vacanţei 

de vară, s’a făcut introducerea acestei activităţi în felul 

următor: profesorii Leu şi Georgescu au vizitat satele 

în care sunt elevi de seminar, dădură serbări culturale, 

mai mult sau mai p ţn reuşite, după numărul şi cali

tatea elevilor afl.iţ în s ttele respect ve. S'au ţ nut pre

dici şi conferinţe populare. Totdeodată, în câteva sate 

mai însemnata, socotmdu-le puncte de sprijin după nu

mărul elevilor seminarişti, calitatea lor şi a oamenilor 

precum şi aşezarea geografică a satului în m şcarea ce 

se intenţiona a se începe, au fost înfiinţate societăţi 

culturale în care au intrat conducătorii satelor, elevii 

seminarişti şi din alte şcoli, precum şi săteni. Aşa fiind, 

seminariştii încep să se familiarizeze de pe acum cu 

misiunea lor de mâne. Li s’au făcut acestor societăţi 

donaţiuni de sume şi cărţi pentru biblioteci populare 

şi au fost abonate 1a revistele: Albina, Duminica Po

porului, Duminica Ortodoxă, şi Neamul Românesc 

pentru popor.

începând anul şcolar în mod oficial, din partea Se

minarului am plecat cu cincizeci de elevi să dăm ser

bări atât în sate, unde înfiinţaserăm societăţi, cât şi în 

altele din apropiere.

La 14 Octombre st. v., am fost în Duluchioi, sat 

cu trei sferturi moldoveni şi mai puţin de un sfert 

bulgari. S’a făcut slujbă la biserică, iar oamenii au 

venit în număr destul de mare, deşi nu serbează pe 

Sf. Paraschiva. A cântat corul Seminarului. După 

amiază, a fost serbare la şcoală. Lume multă în frunte, 

cu toate autor tăţile satului. Cea mai frumoasă impresie, 

rămânând profund emoţionaţi, ne-a făcut-o primarul — 

un moldovan simpatic— ce s’a prezentat in mare ţi

nută, încins cu cordonul tricolor. S’a ţinut conferinţă, 

şi programul s’a executat perfect. Exeroţ ile gimnastice 

şi dan-urile naţionale s’au tăcut afară pe un platou, 

participând aproape tot satul. Câţiva din conducătorii 

satului ne-au mulţămit frumos îndemnând lumea sâ 

isbucnească în urale.

In timpul liber, profesorii, au făcut vizite de apro

piere sufletească, iar elevii au participat la câteva nunţi 

bulgăreşti. Seara am plecat, despărţmdu-ne cu foarte 

frumoase impresii unii de alţii, noi făcând bune apre

cieri asupra acestui şat şi în special asupra vrednicilor 

săi conducători.

A doua zi, Duminică, am fost în Erdecburnu, sat de 

Moldoveni care ne-a pr“mit foaite bine, în frunte cu 

primarul, Moş Dache, seminarist vechiu cu două clase, 

din şcoala noastră, cărora le-am inulţâm.t frumos pentru 

primirea ce ne-au făcut-o în ceia ce-i priveau. Celelalte 

autorităţi, de origină stră nă, nc-au prim.t rece, iar 

membrii corpului didactic nici nu s’au o ^ n it  a se face 

văzuţi, lucru care ne-a determinat să nu mai dăm ser* 

barea. La biserică, a cântat corul şi s’a ţinut predică.

Dupâ amiază, noi, profesorii, am făcut vizită preotului, 

primarului şi câtorva gospodari, iar ehvii s’au plimbat 

pe la mai multe nunţi ce erau în Sat. Seara ani plecat

regretând că un sat de Moldoveni este condus de per

soane cu simţiri şi idealuri abătute din calea cea

dreaptă.

La 26 Octombte (Sf. Dumitru), am fost la Dumitrofca, 

sat de Moldoveni. Datorită d-lui Grigorescu, d r gintele 

şcoalei, care, cu cincisprezece căruţe, ne-a prim.t chiar 

d-la Vdpor, primirea şi găzduirea ne-a fost perfectă. 

La biserică, fiind hramul satului, era foarte multă lume 

din sat şi dm împrejurimi. Sa cântat Utrenia, după 

toate regulele slujbei moldoveneşti, neauzir.du-se nimic 

ruseşte, ca în alte multe bistrici basarabene chiar în 

satele locuite d i Moldoveni. La liturghie a cântat corul 

Seminarului şi s’a ţinut predică. După amiază, s’a dat 

la scoală şerb r̂ea la care a asistat multă lume dm sat 

şi din vecinătăţi. Preotul ne-a arătat puţină indiferenţă, 

nevenincl la serbare decâF în cele d.n urmă şi după 

mai multe invitaţii dm partea noastră. Seara am făcut 

vizită proprietarului localnic Ştefănescu, nepotul epis

copului Melchisedec, căruia, în cuvântul de felicitare 

pentru onomastica ce şi*o seiba, i-am dorit sâ se de

voteze, ca şi moşul său, pentru patrie. Elevii au cân

tat «Mulţi ani» şi alte coruri iar el le-a făcut daruri.

Profesorii am mai vizitat pe Moş Mutu, primarul, pe 

Moş Uutilă, fost deputat, cărora le-am cântat Doxologia 

Hisar şi alte cântece religioase, iar lor le-au plăcut 

foarte mult Am v.zitat pe cucoana Bănuleasa, văduvă de 

foat notai, care nt-a povestit situaţia ei dificila dm tre- 

cut într’e celelalte cocoane ale satului c&re ii întorceau 

Spatele fiindcă nu ştia ruseşte cum se cade. Fiii şi fii

cele ei cari învăţ seră bine ruseşte în şcoli, radeau de 

ea pe tenia aceasta, căci adesea ori schilodea limba 

rusească spunând serviioarei: sâ umfle vaca, în loc: să 

mulgă vaca. Ne-a impresionat satisfacţia ei câ acum 

i-a venit apa la moară, întru cât toţi boieni ce vin în 

sat cu dânsa vorbesc şi acum râde ţi ea de celelalte 

cocoane care schilodesc limba îomâneascâ. Plecând d;n 

sat, ne-am despărţit foarte mulţâmiţi de aceşti străne

poţi ai plâeşiior lui Ştefan cel Mare.

La 27 am fost la Cişmele, sat de ruşi, cu judecătorie 

şi spital, centru de Baptişti şi Molocani. Ne* au primit 

perfect Chiar aceşti sectanţi s’au arătat foarte dispuşi 

Să primească în gazdă elevi de-ai noştri, lucru la care 

elevul nostru Petiov din clasa V-a care, ca localnic, făcea 

incaitiruina, le-a răspuns câ plăcerea aceasta le-o va 

face cu altă ocazie, dacâ ei vor părăsi noua confesiune. 

Seara serbarea a fost excelentă. Sau cântat bucăţi reli

gioase care au plăcut foarte mult ruşilor sectanţi. La 

sfârşit, cineva din public îşi arată rugămintea ca să 

mai venim şi îşi ia obligaţia în numele tuturora de a 

se ir teresa de Limba românească, pentrucă sâ poată în

ţelege tot. Dupâ serbare, ne-au dat o masă oficială 

la care au participat toate autorităţile în frunte cu preo

tul teolog din Petrograd, numit aici ca mUionar spe

cial, judecătorul, dowtorul şi ceilalţi, toţi foarte plăcut 

impresionaţi de mişcarea noastră de cultivarea poporului.

In partea de Nord, la 3 km. de Cişmele, se afla satul 

Spasca, ce are o aşezare cu totul curioasă: jumatate 

din sat face parte din judeţul Ismail, jumătate din 

Ackerman, Şcoala este în Ismail iar Biserica înAdier-
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E X T E R N Ă
S f i n ţ i r e a  b i s e r i c i i  r o m â n e ş t i  d i n  S o f i a
De multă vreme Stătea gata de sfinţire biserica noas

tră românească din Sofia. Totuşi vremea n’a ajuns-o 

decât în ziua de Sf. Ni:olae 1923. După lungi trata

tive şi multe pregât ri, dm p irtea leg iun ii noastre 

din capitala Bulgarei, în sfârşit au fost puse toate la

cale pentru ca ziua bfântului Ierarh de la Mira-Dc’iiei

sâ fie ziua în care sâ grăim mai de aproape bisericeşte 
şi cu Bulgarii.

In scopul acesta, Biserica românească a însărcinat 

pe Prea Sf. Episcop Visarion al Hotinului să înde

plinească slujba sfinţiri. Împreună cu Prea Sf. Sa au 

plecat şi secretam! gener«l de la Culte d. V. G. Ispir, 

d. St. Brădişteanu, director general de la Culte, d. 

Drag. Demetrescu, profesor la facultatea de teologie,

Dr. Şerb an Ionescu, conferenţiar universitar, şi câţiva
0

preoţi români, care să însoţească pe episcop în slujba

sfinţirii, şi doi preoţ bulgari din România.

Cu toţi au plecat din Bucureşti Luni, la 17 Dec. st.

n., şi au fost primiţi cu mare însufleţire, mai întâi în

Rusciuc, unde Mitropolitul din acea localitate le-a ţinut

un discurs de bunăvenire. A doua zi, Marţ;, au sosit
la Sof a, urmând ca a treia zi, Mercuri, să facă slujba 
propriu zisă.

In Sofia au fost primiţi cu mare dragoste de către

I. P. S. S. Mitropolitul Ştefan al Sof ei, care a slujit 

împreună cu Prea Sfinţitul Visarion al nostru.

In toată această chestiune, noi avem de publicat un 

refecat mai amănunţit al d-lui Dr. Şerban Ionescu, 

care a fost de faţă. Pentru acum, ca să nu facem sim

ple reproduceri din ziare româneşti, prin urmare din 

material publicat mai înainte de alţii, nici nu mai in

trăm în amănuntele acestei chestiuni, în aşteptarea a- 

mănuntelor mai de seamă ale d-lui S. Ionescu. Aici ne 

mărginim numai a reproduce material deosebit de al 

ziarelor romuneşti, pe care-1 traducem din ziarul bul

găresc la Bulgarie, (29 Dec. 192'). El reproduce o 

parte'din ce s’a publicat despre sfinţirea bisericii noas

tre în organul Sinodului bulgăresc Ţărcoven Vestnic. 

Iată cea mai mare parte din ce găsim în numitul ziar:

. Biserica era plină de închâători roma ai şi bulgari.
S’a slujit în slavoneşte şi in româneşte.

Era mişcător să vezi cura două ţări vecine, care de vea* 
enri an împărtăşit aceiaşi soartă, s’au întrunit în casa 
lui Dumnezeu pentru a lua parte la rugăciuni slavo roma* 
neşti. Deosebit de mişcătoare au fost clipele slujbei dum- 
nezeeşti, în care preoţii bulgari şi români au amintit în
rudirea dintre cele două Biserici şi cele două popoare şi
an mai pomenit de trebuinţa unei apropieri mai mari şi de 
a se cunoaşte mai bine una pe alta.

însemnătatea acestei solemnităţi a fost bine scoasă la
iveală în cuvântarea pe care înalt Prea Sfinţitul Boris,
Mitropolitul Ohridei, a ţinut-o în numele Sfântului Sinod,
la banchetul dat de Legaţiunea românească Mercurea tre
cută la Union Club cu prilejul ceremoniei.

Cuvântarea înalt Prea Stintitului Boris
înainte de toate, a zis înalt Prea Si. Sa, este de datoria 

mea sâ rostesc aici, în numele Sfâutului Sinod al Bisericii 
bulgăreşti, sincera noastră recunoştinţă către ministrul ple
nipotenţiar al regatului românesc pentru iubitoarea poftiră 
trimeasă de d lia sa Sfântului Sinod.

Mă folosesc de acest prilej fericit pentru a stărui a?ci 
asupra fericii ii pe care Biserica notstră bulgărească şi 
neamul bulgăresc o încearcă la aceestă mare săibătoara 
religioasă, rare este sfinţirea Bisericii româneşti în capitala 
noastră. Prietenii noştri româoi din Sjfia îşi au acum bi- 
serica lor, închinată Sfintei Treimi, în care vor asculta cu
vântul lui Dumnezeu în limba lor şi unde, încredinţând 
celui Atot Putem c bucuriile şi suferinţele lor în limba ro* 
mâneas â, vor cânta laudele şi mărirea lui. Şi această ser
bare piâzouită împreună de preoţi bulgari şi români, întă* 
reşte în chip lămurit ideile de frăţie, de înţelegere religi
oasă, unitatea deplină în credinţă între cele două popoare, 
care veacuri dearândul au trăit ca buni vecini şi fraţi.

De mai milte ori, sora noastră, Biserica autocefală ro
mânească, a dat dovezi de stima ei pentru sora sa — Bise
rica noastră oitod» xâ. Ceremonia mişcătoare de astăzi, pria 
care St. Biseiică Românească îşi rosteşte elocvent şi mai 
real dragostea sa pentru noi, vine tocmai s’o confirme, 
strângând şi făcând de nedezlegat legăturile unirii noastre 
în credinţa ortodoxă. Poporul ortodox bulgar e adânc atins 
de gestul cu adevărat creştinesc al nobilului popor ortodox 
român. Da, astăzi e 0\zi binecuvântată de Dumnezeu — să 
ne bucurăm !

împreună cn biserica, se sfinţeso astăzi legăturile spiri* 
tuale ale celor două neamuri vecine şi de aceiaşi credinţă ! 
Facă Dumnezeu oa biserica românească acum sfinţită sâ fie 
o chezăşie de însufleţire de amândouă părţile, pentru împli* 
nirea sublimelor învăţături ale lui Hristos şi ale lucrărilor 
de iubire frăţească !

Scumpi comeseni! In această potrivire, care face c& serbarea 
sfinţirii bisericii româneşti în capitala noastiă cade tocmai 
în aceste zile, când România şi Bulgaria prâznuiesc amintirea 
sfintei fecioare muceniţe Filoteia dtla Târnova, „tânără de 
viţă bulgărească şi slavă a României", nu pot să nu cu* 
nosc degetul Ini Dumnezeu, h’ar zice că această slăviţi 
muceniţâ, care de veacuri—din veac, 12—uneşte cele două 
popoare ale noastre, vrea în această sărbătoare, ajunul zilei 
ei, să ne apropie, să ne unească, să ne identifice, aşa zicând, 
tot mai mult.

Mulţămind lui Dumnezeu, rostesc aici sincera recunoş
tinţă a Bisericii bulgăreşti către Sf. Sinod al B sericii ro- 
fnâoeşti şi mai cu seamă către înalt Prea Sfinţitul Mitro
polit Primat al României, pentrucă a binevoit sâ trimeată 
la această solemnitate religioasă pe Prea Sf. Visarion, 
episcop al Hotinului. Nu mai puţina recunoştinţă vă dato* 
resc şi vouă, Prea Sfinţite, scumpul meu fr»te în Iisus Hris
tos, pentru simţirile atât de iniir<oase pentru Biserica şi 
poporul nostru, pentru graba şi râvna pe care le»aţi arătat 
ca să întăriţi legăturile noastre religioase.

Dea Dnmnezeu ca dulcile noastre nădejdi de încredere 
într’un viitor fericit a a mân dur or ţârilor noastre să se păs* 
treze şi să se întărească.

Dea Dumnezeu ca sfintele legfcturî, care unesc frăţeşte 
Biserica bulgărească şi românească, Româuia şi Bulgari*, să 
dăinuiască şi să se întărească. Dea Dumnezeu ca amândouă 
sâ trăiască, să înainteze şi să înflorească întru mulţi, 
mulţi ani şi lungi veacuri, fără sfârşit I

Amin!
Arhim . SC B IB A N .
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CĂRŢI, REVISTE, ZIARE

Preotul Marin C. Ionescu, înd rum ări privitoare 

la  învăţăm ântu l relig ios în  şco lile  secundare. 

Bucureşti 1922, 43 de pag. în formatul cărţilor de şcoală. 

Preţul 7 lei. *

I.

Anul 1922 ne-a adus două mici lucrări într’o ramură 

de studiu cire e părăsită de mult în ţara noastră: me
todica religiunii Una este cea însemnată aci, a Părin

telui Marin Ionescu; alti este a profesorului din Ca

ransebeş Dr. Petru Barbuy de care n’am vorbit atunci 

când a apărut, ca lucrare la Congresul cat eh etic a Aso- 

ciafiunii preoţilor români ortodocşi de peste munţi „An
drei Şagunau în Noemvrie 1922, dar de care trebuie 

să vorbim acum, odată cu cea pomenită mai sus.

Rclig;unea este atacată acum în şcoale de aprigi 

vrăjmaşi. Nu numai de azi, ci de mult. Dar lupta a- 

ceasta e dusă cu puteri mari, cu aparenţa unei în- 

drepţâţiri. Astfel de atacuri prind, fiindcă religiunea nu 

e sprjinita cum trebuie în cultivatorii ei, iar mulţimea 

se impresonează de cei pe careţi vede mai îndrăzneţi 

şi care-i dau înch’puirea că dreptatea e de partea lor. 

Astăzi însă, când glasul mulţimii e hotărâtor, nu e fără 

însemnătate să pătrundă în mintea ei câ rel'giunea nu 

are ce căuta în şcoale. Nu e vorba de ce e drept ori 

nedrept, ci de ce i se pare ei că ar fi drept sau nedrept. 

Părerea mulţimii e lucra mare şi de aceia trebuie să te 

îngrijească în cea mai mare măsură ce crede ea.

Ceiace hotărăşte între oameni nu e starea de fapt a 

lucrurilor, ci cum li se pare lor. Şi oamenii îşi plăs- 

muiesc părerile deseori prin iluziuni, cum au ştiut să-i 

încredinţeze ceice au interes să facă aceasta. E foarte 

rar ca mulţimea să fie hrănită cu însuşi adevărul.

Apoi aşa este şi în ce se petrece la noi cu rel'giunea 

în şcoale. Treptat-treptat, îşi face drum gândul că ea 

ar trebui scoasă din şcoală sau cel puţin, ca o treaptă 

de trecere, până la scoaterea ei deplina, să fie scoasă 

din ş rul celorlalte ramuri de învăţ <re. Aşa ni se spune 

acum că ar scrie d. Prof. Şttfan Pop în Revista Ge
nerală a învăţământului.

Dar această părere e intrrtă azi în multe capete şi 

e pe cale de a mai cuprinde şi pe alţii. Pe când însă 

din partea aceasta curentul prinde tot mai multă putere, 

din partea cealaltă, adică din a noastră, nu s’a des

făşurat aceiaşi putere pertru a arăta în faţa mulţimii 

drepturile religiunii şi a o câştiga pentru părerile noastre 

siu a n’o lăsa sâ se ia după altele care au venit mai 

pe urnă şi strică părerea stăpânitoare până mai ieri*

In Biserica noastră, multe ramuri de lucru s’au pă- 

răginit. Dar una din cele mai părăginite este aceastaf 

a învăţământului religiunii în şcoale. N’avem bărbaţi 

care sâ fi păşit sănătos pe calea aceasta. Am avut odată 

pa Protopresviterul Simeon Popescu, dar altul de seama

lui nu s’a mai ridicat. A h ! cu câtă ardoarea îmi vorbea 

nu mai tâziu de cât ieri un insti"utor din Bucureşti 

dtspre munca acestui om! despre impresiunile măreţe 

pe care el, profesorul de relig une, le-a lăsat în su

fletele şcolarilor săi! Şi după 20-30 de ani, ele sunt 

încă atât de vii şi aceşti fo?t< şcolari, azi oameni copţi, 

îţi vorbesc încă cu atâta îrflăcârare! Şi nu e vorba de 

imprtsiuni subiective. Intrtbaţi pe mai mulţi din aceşti 

foşti şcolari şi vă vorbi aceiaşi. Ce-mi spunea mie 

institutori de ieri, exact la fel îmi spunea acum 20 de 

ani alt şcolar al lui Simeon Popescu,- d. Dimat pro

fesor la universitatea din Cluj. Pe când făceam împreună 

Seminariul Pedagogic în laşi, îmi povestea că el, fostul 

institutor, care se pregătea ^ă treacă mai sus, n’a avut 

un profesor mai bun la Ş oala Normală de institutori 

din Bucureşti decât pe profesorul de religiune Simeon 

Popescu.

Ei bine, vremurile s’au înăsprit în ce priveşte felul 

cum e privita religiunea în şcoalele noastre şi nu ai 

cu cine te înfâţ şa pentru a ţinea sus vrednicia ei Sâ 

nu se supere nimenea pentru aceste cuvinte, dar să 

cântărească bine dacă avem noi acum în mijlocul 

nostru un bărbat de măsura lui Simeon Popescu în 

această ramură de s udiu.

Pentru aceste pricini, noi trebuie să ne bucurăm ori 

de câte ori veiem vreo frumoasă licărire şi în laturea 

aceasta uitată a studiilor noastre. De aceia cu îndrep

tăţită mulţămire salutăm şi această cărticică a Părintelui 

Ionescu, pentrucă, deşi numai o căiticică do 43 de 

pagini, ea este însă mai mult decât o făgăduinţă pentru 

viitor, este o sigjrmţă, că Părintele Marin Ionescu va 

fi pedagogul nostru religios pe care-1 aşteptăm. Şi cu 

toate că încă nu ştim în ce cale se va desfăşura această 

muncă, vedem însă în scrisul său un teren sănătos şi 

trăind, cale de neîndoielnică biruinţă în viitor. Anume, 

Păr. Ionescu n’a luat numai calea unei teoretizări de

şarte, ci Sf. Sa pătrunde în plinul vieţii trăite. A în

ţeles câ religiunea se ajută cu mijloacele vieţii practice, 

şi de aceia nu s’a mulţâmit numai să dea îndrumările 

cuprinse în această carte, a mai publicat şi altă căr

ticica, de a:eiaşi mărime, despre întrebuinţarea Bibliei1) 

şi a povestirilor vii din viaţa practică pentru mai buna 

întărire a simţului religios în sufletul copiilor. Lucrul 

acesta îl fac oamenii care sunt până azi cei mai meşteri 

în propagarea religiunii; anglosaxonii în Anglia şi A- 

merica. Metoda aceasta, într^bui ţirea pildelor şi poves

tirii din viaţi practică, se simte în toată propaganda 

lor, în şco^e şi în predica engleză şi americană. Cine 

i-a ascultat pe aceştia, ch:ar şi în România, în vizitele 

pe care le-am primit după război, a putut băga de

*) Biblia şi educat*unea religioasă în bistriei, şcoli, ateliere şi cum 
z5rtni. bucureşti 1922.
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seamă în ce măsură largă întrebuinţează ei în cuvân

tările lor oglindirile acestea ale vieţii practice. Şi au 

găsit calea. Religiunea este viaţă trăită. Ea se aprinde* 

deU factorii vieţii, nu dela teoretizare rece, care se în- 

dreptează numai către minte. Apoi cârd se întâmplă că 

şi această teoretizare e slabă, e vai şi amar de reli

giune în şcoale!

Păr. Ionescu, care s’a ocupat amănunţit cu obiectul 

său, a prins şi această cheie. De aceia noi ne aşteptăm 

pe viitor dela Sf. Sa să ne dea lucrări însemnate, prin 

care un nou material să intre în predarea religiunii, 

fiindcă cel de până acum stă aşa, fără niciun progres, 

de zeci şi zeci de ani. Cu toate că d. Dr. Dumitru 

Stănescu, vechiu profesor de religiune în Bucuzeşti, a 

spus la 27 Dec. c., (la Societatea Clerului „Ajutorul- 

din Bucureşti, în faţa profesorilor de relgune adunaţi 

pentru pregătirea congresului profesorilor de rel giune 

după Paşii) că, cu toate plângerile, tot este un netă

găduit progres în ce priveşte predarea religiunii în 

şcoalele secundare, eu tăgăduiesc acest progres şi, cel 

puţin în ce priveşte manualele întrebuinţate, zic că nu 

este nicio îmbunătăţ re în manualele de azi, faţă de 

cele pe care le-am întrebuinţat eu ca copil, ale preotului 

de odinioară Constantmescu-Lucaci (nu Părintele Lttcaci 

de a&i dela Sf. Vineri din Bucureşti). Eu aş dori o dis

cuţiune contradictorie, să vedem care e progresul să

vârşit în predarea religiunii de vreo 30 de ani încoace. 

Nu-1 văd şi aş dori să mi-1 «puie altul.

Pâr. Ionescu îşi dă seamă de însemnătatea ceasului 

ţând stăm la vorbă despre învăţământul religiunii. Vede 

că controversa aceasta, dacă religiunea să rămâie sau 

să fie alungată din şcoală, n’are să dăinuiască fără 

sfârşit. Are să se hotărască odată dacă să mai fie răb

dată în şcoale, ori să fie declarată facultativă, să i se 

ia dreptul sâ mai puie note şcolarilor, deci sâ fie lipsită 

şi de această slabă sancţiune exterioara, sau chiar să 

fie scoasă din rândul obiectelor de predat.

Vremea aceasta este şi pentru religiune în şcoale, 

caşi pentru multe, o vreme de răspântie. Pâr. Ionescu 

O simte bine şi o spune în prefaţă: „Tiăim ceasui în 

care religia ori îşi dovedeşte cu prisosinţă rolul ei pre

cumpănitor în concertul celorlalte obiecte ale învăţă* 

mântului secundar,' ori se arată neputincioasă şi inutilă 

în sânul unui învăţământ modern.

„Drept aceea, trebue să ne încordăm toate puterile 

fiinţii noastre spre a înălţa din nou religia în scaunul 

ei de regină a educaţiei" (prefaţa).

Aşa e. Pâr. Ionescu va fi fără îndoială unul din cei 

ce-şi vor încorda puterile spre aceasta. El nu va da 

numai lecţii pentru alţii, cum fac unii care tot cântă 

ÎLtr’una câ trebu e făcută pedagogie religioasă în Ţctra 

româ.ieascâ, dar nu fac nimic pentru această p̂  dagogie, 

ba fac cea mai rea pedagogie, şi nu se vede dela ei 

ni:io scânteie de folosire pentru această tot cerată şi 

lăudată pedagog e. Omul de ispravă nu dă numai lecţii, 

ci arată singur ce trebuia făcut Pâr. Ionescu e din a- 

ceştia din urmă. Tânăr fiind, s’a pus la treabă din 

vreme, poziţiunea sa de profesor la şcoala de pedagogie

care e Seminariul Pedagogic universitar din Bucureşti, 

fâră îndoială că-1 va tot îmboldi pentru a-i aminti 

cu ce mai cu seamă Sf. Sa e dator Bisericii. Şi înseşi 

izbânzile pe care le-a avut credem că-l vor stârni şi 

mai mult a lucra cu toată tragerea de inimă în cărarea 

aceasta. Ştim cât de mult e preţuit în şcoala la care 

lucrează, ştim ce impresiune frumoasă trezeşte cu în

demânarea sa la examenele particulare. Deci întărit de 

pe acum cu izbânzile acestea, credem câ va călca frumos 

pe urmele lui Simeon Popescu, mai cu seamă că lu

crează şi la şcoala la^care acel vrednic profesor a 
lucrat

Dar să nu ne oprim prea mult la aceste socotinţe 

generale şi să venim la cartea însăşi.

II.
D-voastră, care citiţi aceste rânduri, n’aţi fost caş-

t’gaţi uneori cu inima pentru câte o carte, numai după 

frumosul ei început? Şi frumosul început n’a fost o 

bună-vestire că şi ce urmează e la fd?

Iată, noi cunoaştem mai multe cărţi în felul acesta, 

şi acum trebuie s’o punem şi pe a Părintelui Ionescu 

între ele. Una este frumoasa carte a episcopului german 

Keppler despre Călătoriile sale în Răsărit şi la Lo

curile Sfinte. Alta este bunul tratat despre Epistola 

către Evrti a englezului Bruce. Acum trebuie să so

cotim îrtre ele şi modesta carte a Părintelui Ionescu. 

Gustaţi cuvintele pline de temperament cu care el îşi 

începe tratatul său:
4  « A

Omul este aici pe pământ capcd’opera bine’ni. El uneşte 
pe figura sa iarmecul a două lumi cărora aparţine: lumea 
trupurilor şi lumea spiritelor.

Aşezat deci la hotarul despărţitor al acestor dou& lumi, 
omul nu poate s& treacă definitiv numai în sfera uneia 
dintre ele, ci dimpotrivă merge pe scoarţa globului pă
mântesc cu paşii săi mici şi vremelnici ca şi trapul săaf 
lăsânda-şi sufletul smuls şi înghiţit de Talurile nesfârşite 
ale veşniciei divine.

Cu aceste cuvinte, în care se siTite străbătând accentul 

mistic, pe care trebuie să-l aibă profesorul de reli

giune, îşi desch’de Păr. Iones:u întâia chestiune pe care 

o tratează în studiul său: Justificarea locului de frunte 

pe care-l ocupă Religia în programul dc liceu.

După frumoase consideraţiuni în felul acesta, întărite 

cu bune citaţiuni, Păr. Ionescu trece a dovedi, într’un 

şir de 20 de puncte, prin ce studiul religiunii e fruntaş 

între alte studii şi toate consideraţiunile sunt tot atâtea 

trepte prin care ţi se arată limpede că religiunea îşi 

merită locul său în învăţământ.

Cele 20 de puncte nu sunt numerotate în carte, ci 

ni le-am însemnat noi cu albastru în exemplarul nostru, 

pentru a le putea urmări mai uşor. Deci era bine dacă 

şi Pâr. Ionescu făcea aceasta, pentrucă, în felul acesta, 

sar mai bine în ochi temeiurile pe care St. Sa le în

trebuinţează în folosul relig unii în şcoală. Dar e numai 

chestiune de amănunt, nu de fond, şi nu aduce pagubă 

tratării sale*
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1. întâiul punct este că celelalte obiecte de studiu 

au un câmp mai ir*ărginit decât religiunea, pentrucă a- 

celea se ocupă numai de făpturi şi de lume, pe când 

rel:gîunea îndreaptă privirile noastre către însuşi Zi- 

d torul.

2. Celelalte obiecte îndreaptă privirea omului tot spre 

cele din *»fară. Numai religiunea îl face să se concen

treze spre adâncul fiinţei sale. „Ce foloseşte omul, zice 

Sf. Sa, că are cunoştinţă temeinică despre tot cel în

conjoară; iar pe sine se ignorează?14

3 „In timp ce toate celelalte obiecte de studiu în- 

drifmează pe om să se lupte cu forţeb naturale şi să 

le stăpânească cu putere mare, religia este singura dis

ciplină, care arată omului că cea mai strălucită victorie 

este victoria, pe care o câştigă omul în lupta, pe care 

O dă cu sine însuşi.

4. Pe când adevărurile ştiinţifice n’au o durată sta

tornică şi se prefac într’una, adevărurile religioase se 

înfăţişează ca ceva cu totul statornic şi neclintit.

5. Celelalte obiecte de învăţământ arată şcolarilor ce
i

t adevăr sau minciună; religia însă arată ceva mai 

mult; ce e bun şi rău, ce are preţ pentru noi şi ce nu.
*

6. Pe când celelalte obiecte arată şcolarului cum 

fiinţează lumea, religiunea îi arată cum trebuie să fie 

omul în lume.

7. Toate celelalte obiecte de studiu dau şcolarilor 

numai cunoştinţele care se capătă pe calea simţurilor 

(experienţa externă); religiunea dă omului calea expe

rienţei interne.

8. Celelalte obiecte de studiu dail şcolarului numai 

material intelectual, pe când religiunea se îndreptează 

către inima lui, cuprinzând toată fiinţa sa.

9. Niciunul din celelalte obiecte ale programei „nu 

se ocupă cu lumea intenţîunilor şi nu-şi propune cur

marea răului în chiar momentul zămislirii lui". Numai 

religiunea face aceasta.

In sfârşit, nu mai înşirăm toate cele 20 de puncte. 

Trebuie să spunem numai că, dacă unele din ele pot fi 

cuprinse în altele şi să iasă de toate mai puţin de 20, 

ele arată însă, aşa zicând, puncte de foc, prin care se 

poate vedea foarte bine ce mare lucru înseamnă a avea 

religiunea între obiectele de învăţământ şi se poate aprecia 

ce mare serviciu face Păr. Ionescu punând toate aceste 

temeiuri la îndemâna celor ce au de sprijinit învăţământul 

religiunii în fiţa celor ce tăgăduiesc însemnătatea lui 

în şcoală. Toate spusele sale, apoi, sunt sprijinite de 

un mare material d n feluriţi autori, din care se vede 

ce întins câmp de cercetat a avut Păr. Ionescu.

După alte dezvoltări, sprijinite pe puternice citaţiuni 

din lucrările Prea Sfinţitului Vartolomei (Creştinismul 

social), prin care arată felul deoseb t de alte obiecte al 

învăţământului religios, care lucrează prin afirmaţiune, 

faţă de celelalte care lucrează prin negaţ'une şi ascut 

simţul critic şi răpesc omului *ceva din avântul hotă

rârii şi din încredere, şi deci nu pregătesc atât de mult 

pentru viaţă ca religiunea,— după toate acestea Sf. Sa 

spune aşa de frumos că, „după logica gândirii, care se 

înşalâ foarte adeseori, religia stă în urma celorlalte

obiecte de învăţământ; însă după logica vieţii, ca una 

care nu se înşală în nimic,... religia stă în fruntea 

tuturor* (pag 20).

După bucata, pe care am văzut-o, cuprinsă până ta 

pag. 21, urmează alta cuprinsă în 4 pagini: Religia 

faţă în faţă cu filozofia în programul de liceu. Ceiace 

urmărim cu atâta plăcere şi în ace-te pagini, este verva 

cu care Păr. Ionescu îşi susţine tema sa. Ai înainte o 

expunere foarte vioaie, care te înlănţuieşte şi însu

fleţeşte. Nu e nim’c dintr’o rece şi amorţită expunere 

pedagogică, oricât de temeinică ar fi ea ca cugetare.

In această bucată, Părintele arată cu toată dreptatea 

că, pe când filozofia se îndreaptă numai către minte, 

religiunea înlănţuieşte pe omul întreg şi de aceia urma 

pe care ea o lasă asupra vieţii e cu mult mai mare 

decât cea a filosofiei. „Filozofia este cunoaşterea lumii, 

iar religia este preţuirea acestei lumiM.

„Inchipu:ţ<-vă un om căzut pradă viţîului beţiei 

Săriţi în calea lui cu medicina, cu filozofia, cu mate- 

mat;ca, cu ştiinţele economice şi determin ţ̂î-1 s’o rupă 

cu viţiul. E cu neputinţă! Religia însă, cu lămuririle ei 

înţelepte privitoare la origina omului cu totul supe

rioară animalului, cu sfaturile ei înduioşătoare privitoare 

la grija sufletească şi la judecata dreaptă a lui Dum

nezeu, a mântuit şi mântuie multe vieţi omeneşti dela

pieire*.

Şi apoi o frumoasă citaţiune din Gebhard Rauschen: 

„Dacă Evanghelia n’ar fi lăsat să ţâşnească de pe pa

ginile ei preceptele morale, care să alcătuiască temelia 

neclătită a vieţii omenirii întregi, apoi filozofia nu le-ar fi 

elaborat nici până azi în curăţenia lor divina* (pag. 25).

Urmează, apoi, partea dela sfârşit a tratării sale: Cum 

trebuie predată religia în liceu, ca să-şi îndeplinească 

multiplele ei sarcini educative.

Am putea spune că aceasta e partea cea mai grea 

şi singura în care se poate vedea cu adevărat meşte

şugul omului. Căci a expune consideraţiuni generale 

despre rel:giune şi însemnătatea ei în şcoală şi în so

cietate, nu e prea greu. Temeiul este cum du i la mintea 

şi inima şcolarilor tot acest material superior? Cum îi 

încredinţezi pe ei şi-î câştigi să intre în acest fel de 

gândire şi simţire? Nu e vorba numai să cunoaştem 

adevărul, ci şi calea adevărului.

Păr. Ionescu spune: Religiunea trebuie să se slu

jească de celelalte obiecte de învăţământ. Să întrebuinţeze 

cunoştinţele lor şi să se le dea îndrumarea către Dum- 

nez°u. Este vorba să le interpretezi pe acestea în sens 

religios. Să nu umblăm cu mult material propriu al 

nostru, care îngreuiază, mai cu seamă şi cu o termi

nologie cu totul nouă. Nu, trebuie să fim uşori, să nu 

îngrămădim material apăsător pentru minte, greu de

stăpânit cu memoria şi care să fie un chin pentru 

copii. Să nu năzu rn a avea în religiune un obiect de

învăţământ pe lângă altele, ci unul peste altele şi din 

altele. El să fie ca un rezultat al lor, ca o urmare fi

rească din cellalt capital de cunoştinţe. Lumea să te 

ducă la Dumnezeu.

g^Acesta e un mare principiu, Se înţelege nu-1 putem
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lua în absolut, adică vom face numai aşa, nu vom avea 

nicio cugetare proprie învăţământului religios? Nu, dar 

vom face aşa in mare parte. E foarte bine ca relgi- 

unea să fie închegarea sufletească a altui material de 

cunoştinţe şi să le împedece pe acelea d3 a fi inter

pretate împotriva simţului religios.

Pe temeiul acestui principiu. Păr. Ionescu se agaţă 

se terminologia teo’ogică întrebuinţată în manualele 

religioase ale liceului şi cere înlocuirea ei cu termeni 

uşori.

Dela pag. 31 înainte, Părintele arată unele proce

dări care trebuiesc avute în vedere, pentrucă învăţă

mântul religiunii să ajungă a fi cât mai rodnic în şcoală. 

Era bine dacă le punea pe puncte, pentrucă să fie mai 

uşoare de prins cu ochii Noi, pentru a scrie acestea, 

a trebuit să ni le însemnăm cu albastru.

1. Sf Sa cere ca profesorul de religiune să fie blând 

şi cu dragoste. A umbla să-ţi ţii prestigiul prin asprime, 

înseamnă a păgubi îuvăţământului, „Va mulţumiţi să 

aveţi linişte şi ordine în clasă ca să aveţi turburare şi 

dezordine în suflete", zice Sf. Sa.

2. «învăţământul r^ligos trebuie să meargă mână în 

mână cu celelalte obiecte de studiu din liceu». Pro

fesorul de religiune trebuie să caute punctele de con

tact cu celelalte studii. Necăutând aceasta, religiunea 

pare o piedecă pentru celelalte studii.

3. Proîesorul de religiune trebuie să fie pregătit,,... 

cultură întinsă.

4. Să aibă purtare fără pată.
_ /

In încheierea, care poartă numele «Spre un drum

fericit» Pâr. Ionescu arată ce fel să procedeze prole*

sorul, spre a ajunge la acest drum: Predarea sa sâ fie 

presarată cu «asemănări, exemple, conlrasluri şi pro

verbe* , cum a făcut Hristos. Prin aceasta, predarea ajunge 

a fi mai vioaie şi susţine atenţiunea mai bine. Făcând 

aceasta, predarea e psihologică, adică ţine seamă de 

resorturile prin care sufletul omenesc lucrează mai uşor.

In esenţă, Părintele spune că acest învăţământ, pen

tru a-şi ajunge ţinta, trebuie să fie «intuitiv, unitarţ 
psihologic, practic, bisericesc şi concentricu şi între

buinţează mult material pentru a lămuri cum el poate 

împlini toate aceste condiţiuni.

Cine a citit cartea aceasta, nu poate spune că a 

citit-o degeaba. Dimpotrivă, se alege cu un mare mate

rial de gândire despre această problemă, o vede în 

toată lărgimea şi frumuseţa ei şi simte bucuria de a şi 

da seamă ce mare câmp de lucru e acesta şi ce roade 

se pot culege de pe întinsul lui.

Tipărind această carte, Păr. Ionescu a dat nu numai 

dovada temeiniciei sale în materia de care se ocupă, 

ci a aruncat şi o mare rază de lumină peste această 

cărare de lucru care de mult lângezeşte. Suntem în

credinţaţi că Sf. Sa a dat prin aceasta o bună mână 

de ajutor la discuţiunile care vor fi după Paşti în con

gresul profesorilor de religiune în care Sf. Sa are 

cuvântul.

Iatâ lucrare de pedagogie creştinească: A face tu în

suţi, nu a o tot cere la fiecare pas, ca să ţi se înfiin

ţeze catedră pentru tine, ci a dovedi că eşti în stare
r

a o face. Păr. Ionescu a dovedit-o, fie şi cu acest în*
mr

ceput, care însă e numai întâiul capitul al altor lucrări
*

pe care le aşteptăm şi pe care de aici vedem că este 

în stare a ni le da.

III.

Să ne ocupăm acum şi dea d-lui Dr. Petru Barbu. 

E mai mică de ât a Părintelui Ionescu. Nici nu putea 

fi altfel. E numai un ref rat la congresul de care am 

pomenit şi la care nu se putea citi o căite îrtreagă. 

De aceia îşi şi zice numai: Un Cuvânt la reforma

rea învăţăm ântu lu i religios. Insă d. Dr. Barbu e 

un vechiu lucrător în ramura aceasta, aşa că, deşi lucrare 

mică, aici avem a face cu rezultatul experienţei unui 

bărbat harnic în calea aceasta şi de aceia trebuie să 

ţ nem seamă de cuvântul său ca de un act de auto

ritate .

După cum sunt transilvănenii, cu o tradiţiune peda

gogică pătrunsă în sânge mai mult ca la noi, dir. pri

cina culturii lor germane, în care pedagogia a şi fost 

mai mult cultivată, şi lucrarea D-rului Barbu e frumos 

împărţită ca sistem, m ii bine decât a Părintelui Ionescu. 

In schimb, e ceva mai rece ca aceia. Pătrunde şi mai 

mult în gospodăria obiectului: Avem în ea înşirarea 

chestiunilor din programă, sch ţâ de orar, care sunt 

totdeauna lucruri mai reci. Dar n'ai ce face. Trebuie 

să te ţii şi de ele, ca lucru de ^înlăturat. Frazeologia 

generală niciodată nu rezolvă chestiunile, după cum, 

pe de altă parte, şi simpla înşirare rece a materialului, 

fără o inspirare vie, de fiecare clipă, a unei simţiri proas

pete şi personale, face fără viaţă cea mai bună înşirare 

a materialului.

Dr. Barbu are partea aceasta rece, dar nu este lipsit 

nici de cea vie şi se vede că nu e numai un vechiu 

reprezentant a unei măcinări tăcute a obiectului reli

giunii, ci e un bărbat care observă toate peripeţiile 

materiei, cum se nasc ele zi cu zi, îngreuind drumul 

religiunii în şcoale, şi luând poziţiune pentru a aduce 

îndreptările şi schimbările trebuincioase în noua stare 

de lucrări. Da aceia tratarea sa se citeşte cu folos şi 

avem în ea un material serios care ni se dă şi de care 

trebuie să se ţie seamă în ce se va lucra pe viitor pen

tru această ramură de lucru bisericesc.

Auto'ul face constatări dureroase despre starea reli

giunii în şcoalele noastre de azi. Spune câ ea abia se 

mai susţine în şcoale şi că e izolată între celelalte obi

ecte de învăţământ cu care nu are nicio legătură (pag. 

8 şi 9). La starea aceasta rea, contribuie faptul câ au

torităţile care orînduiesc locul religiunii în şcoale nu 

au legătură una cu alta. Obiectele l^ice sunt orânduite 

de autoritatea laică şi ea nu are interes de religiune# 

iar predarea acesteia în şcoale e orânduită de Uologi, 

pentru care, spune Dr. Barbu, „ştiinţa paddgogică este 

adeseori terra incognita".

Cel întâi lucru de care vor trebui să se ocupe oa

meni Bisericii, spune d-nia sa, este sâ stabilească pînă la 

ce cantitate trebuie să se suie cunoştinţele din religiune
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care trebuiesc predste şcolarilor, fie în şcoala primară, 

fie în cea securdară*

De unde să scoatrm aceste cunoştirţe?

Autorul spune că înaintea noastră stau câmpuri în

tinse de unde avem de scos materialul nostru: natura, 

viaţa omenească şi descoperirea lui Dumnezeu. Mai 

uşoare însâ pentru a li mânuite numaidecît sunt două: 

Biblici şi Istoria Bisericească. Deci de aici avem noi 

-a scoate tot materialul de care simţim trebuinţă. „Ele 

dau mat-*ria principala de învăţămint a Religiunii44 (p.14).

Ca al doilea punct, autorul pune: să se caiîte bucă

ţile cele mai potrivite din Biblie şi Istoria bisericească, 

pertru a sluji s*opului edueaţiunii religioase.

Dar nu ajunge numai să înveţi ce au făcut alţii..'Tre

buie să te deprinzi a pract ca poruncile religiunii. De 

aceia Dr. Barbu pune ca o cerinţă aceia de a face pe
J*

şcolar să-şi îndsDlinească datoriile lui religioase. Şco

larii trebuie „înşişi să se roage, să meargă h biserică, 

să se împărtăşească cu sfintde taine, srt-şi exerciteze 

drepturile şi să-şi împl nească datorinţele de creştini 

adevăraţi şi de membrii ai bisericii şi ^i societăţii de o 

parte, de altă parte să se reţină dela tot, ce este con

trar religiozităţii şi moralităţii14.

Acesta este privit de Dr. Barbu ca al III-lea punct.
*

Deci cere să deprindem pe şcolar cu acele forme ale 

vieţii practice care se potrivesc mai bine cu învăţaturile 

culese din ^numite materii istorice.

Ca lămurire pentru a ar£ta mai b:ne cum se poate 

urma din treaptă în treaptă cu punctele pomenite, vor-
n

beşte de parabola Samariteanului milostiv. Ea ne dâ !» 

materia istorică, prin însăşi povestirea ei şi a împre

jurărilor în care Domnul Hristos a rost t-o 2. Ne dă 

învăţătura abstractă că fiecare om e aproapele nostru.

3. Ne dâ şi îndrumarea practică prin cuvintele Min- 

tuitoruiui: Mergi de j ă  $i tu asemenea.

La al lV-lea punct, Dr. Barbu cere ca lecţ:unile să 

fie aşa întocmite, îneît ele sâ răspundă legilor psiholo

gice ale şcolarilor. Materia de învăţat să fie bine împăr

ţită pe numănl de ceasuri 1a înd^rnî ă pentru predar .

Găsesc foarte potrivită arătarea D-rului Bdibu de m. j 

la vale (p. 19) că scopul pe care-1 urmărim cu rel gi- 

unea în şcoală este sâ îrtărm voirţa şcolarilor şi să 

stîrnim în ei simţ n mănţe. Pentru aceasta vom da şco

larilor din B blie şi din Istoria Bisericească nu poves

tiri amănunţte dn  istoria poporului evreiesc şi din tre

cutul B sericii, ci numai bucăţile mai potr.vite pentru a 

aţâţa voinţa şi a stârni acele simţ ri. „Nu scop curat is

toric, ci mai mult educativ are materia luată din B.blie 

şi din Istoria bisericească*.

In toate aceste bucăţi, să se păstreze limba Sfintei 

Scripturi şi a cărţilor vech’ b‘serice*ti.

Amândouă aceste păreri ale D-rului Barbu au toată 

dreptatea cu ele şi trebuiesc avute în vedere când va

fi să se toarne cărţile de religiune în calupuri no’. 

Aceasta credem că nu va fi prea departe.

Ca al cincilea punct, autorul numeşte cărţile cart 

trebuiesc întocmite. Tot materialul de care am pomenit 

până acum îşi arată rodnicia lui, dacă ştim şi să-î 

mm bine în cărţi. Aceste cărţi sunt: Catehismele, Ma

nualele pentru învăţătura Bisericii creştine ortodoxe9 

Cărţile de rugăciuni şi cîntări bisericeşti. Acestea tre

buie să aibă la temelia lor povestiri uşoare biblice şi 

biseri:eşti. Căţile acestea să se întocmească în pa:m 

categorii: Dogmatică, Morală, Liturgică şi Drept biseri

cesc. D-nia sa zice că aşa trebuie urmată împărţirea 

obiectelor de religiune din şcoala primară şi secundară 

şi să lăsăm împărţirea trad.ţională în : Credinfă, Dra

goste şi Nădejde.

Prob.ib l însă că aici est3 vorba de tratarea urmaţi 

pe^te munţi, fiindcă în România veche este împărţirea 

cerută de d-nia sa. Deşi nu zicem materie1 Dogmatică 

sau L turgică, dar, sub alt nume, punem aceleaşi cu

noştinţa, pentruca să nu se pară numiri prea străine, 

dacă am da şcolarilor înseşi numirile speciale teologice. 

Iar în şcoala primară toate bucăţile sunt amestecfctd

în cartea de c tire, dând bucăţi din toate aceste ramuri 
de cunoştinţe religioase.

Dr. Barbu, ca bărbat care nu vrea numai să dea învăţă

turi pentru alţii, ci vrea să arate şi singur ce trebui©

făcut, dă la sfârşit şi două lecţiuni model şi o sch ţă 
de program.

Socotită cu totul, lucrarea sa e o aruncare de lumini 

serioase şi pricepute pe masa discuţiunilor în această 

materie şi de care voim să mai auzim vorbindu-se. In 

genere însă, trebuie să spunem că greul e de făcut 

de acum înainte. E adevărat că Dr. Barbu a şi făcut 

mult, căci vedem pomenite în acest referat al său la 

congresul numit şi o mulţime de alte cărţi ale sa!e. 

Noi nu le ştim şi de aceia nu ne putem da seamă de 

tot ce d-nia sa a lucrat. I^tru cât însă lucrările sale 

n’au răzbătut la noi, înţelegem că aci totul e de făcut 

şi că Păr. Marin lonescu al nostru va trebui sâ se 

puie pe lucru serios pentru a ne da cărţile de trebuinţă 

după alte planuri decît cele de până acum şi ţinând so

coteală de vederile D-rului Barbu. Ar fi bună o înţe

leg re între amândo-, pentru a porni o dâră nouă în fo
losul acestui învăţâmînt.

Ceiace ne trebuie nouă acum este să avem alte cărţi 

Principiile sunt frumos arătate la amîndoi. Ele însă nu 

vor rodi cîtâ vreme nu le vor aşterne înşişi în cărţi, 

pentrucă nu oricine poate face uşor aplicarea princi

piilor. Deci aici este lucrul celor viitori: alte cărţi pen

tru predarea religiunii. Deocamdată ne bucurăm că am* 

găsit doi bărbaţ vânjoşi, dela care aşteptăm mult. li dau

şi eu în ştirea altora, ca să cunoască aceste două 
puteri ale Bisericii noastre.

A r h im • S C R I B A N *
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Chip mai bun de sărbătorit ziua numelui. 
Buna foa’e creştinească pentru popor, care este Lumina 
Satelor din Sibiiu, ne spune, în nr. ei din 16 Dec. c., 

prin conde’'uI Părintelui 7rifa, că cineva din Sibiiu a 

schimbat chipul dea ţinei ziua numelui în felul ob:şnuit 

până acum. In loc de a se pune Ia băutură cu prie

tenii, omul acela, cu inimă bună, cumpără un purcel 

şi-l dărueşte unei văduve de război.

Lăudăm şi noi fapta aceasta şi spunem că este 

bună de dat in ştirea lumii.

O am en i îm bunătăţiţi.—  Din foaia părintelui Trlfa 
afli multe lucruri bune, ba încă aş zice: mai multe 

decât in oricare altă foaie creştinească pentru popor.

Până acum am tot lăudat foaia părintelui Moţa, 

„Libertatea* şi o lăudăm şi acum. Dar facem un pas 

mai departe şi spunem: a Părintelui Trifa e şi mai 

bună.

De ce ?

Din pricină că a Părintelui Moţa e nni amestecată. 

Are foarte mult materal şi în alte laturi, pe când a 

Părintelui Trifa e mai mult creştinească. Partea stră

ină de lucrurile credinţei e mai puţină. Să Ie zicem 

că a Părintelui Moţa e foaie de învăţătură în de obşte, 

iar a Părintelui Trfa e de învăţătură creştinească în 

deosebi. Din laturile acestea, se înţelege că amândouă 

îşi au îndreptăţ'rea lor. Dar vorbind din partea bi

sericească, fără îndoială, voi zice că a Părintelui Trifa 

merge mai mult pe cărarea cea creştinească. De scris 

amundouă sunt bine' scrise.

Lumina satelor a Părintelui Trifa e în fiecare număr 

o podoabă. In acelaş nr. din 16 Dec., din care am 

c'tat cele de mai sus cu ziua numelui, avem 4 scri

sori primite dela oameni, în care se vede adânca pă

trundere a Luminii satelor în sufletele care o citesc. 

Aceasta e răsplata munc'i pentru învăţătura rel gioasă 

pe care o întreprinde Păr. Trifa, căci numai religia 

poate răzbate atât de departe, ca să facă pe oameni 

a se lăsa de beţie. Unii din ceice scriu Părintelui 

Trifa îi mărturisesc că prin foaia sa s’au lăsat de 

beţ e şi s’au îmbunătăţit.

In d'scuţiunea care s’a pornit la noî'acum împotriva 

alcoolismu!u;, ar fi bne de tratat chestiunea aceasta: 

S’a lăsat cineva vreodată de beţ?e altfel decât prin 

relige? Noi nu cunoaştem alte cazuri, şi cele pome

nite în Lumina Satelor întăresc ce şt!am de aiurea.
V *

Din această constatare, mai avem o mulţămire: Pro-
%

paganda pe căi neortodoxe dela biserica Cuibu-cu- 
Barză din Bucureşti se trufea cu spuneiea că ea are 

rezutate în a’âţn oameni pe care i-a îndreptat, între 

care unii s’au lăsat de beţie. Arătarea Părintelui Trifa 

ne arată că se pot căpăta rezultate tot atât de bune

şi pe caiea unei munci curat ortodoxe, cum este a

foii sale. De aceia îm! pare bine că găsim aceste do

vediri, ca să ne putem folosi de ele. Deci se poate 

lucra foarte bine cu rezultate pentru îndreptare! o- 

mului şi fără a alunga din închinarea noastră pe

Maica Domnului şi pe sfinţ*, cum făceau cei delaCuibu- 

cu-Barză, că acum i-a oprit Mitropolia şi nu mai pot 

face.

Prin aceasta, Lumina Satelor se dovedeşte a fi 

foaîe mai pre sus şi decât Adevărul creştin al celor 

dela Cuibu-cu Barză, foaie care, adevărat, e foarte 

bine scrisă şi aceasta şi lucrează numai pe calea re

ligioasă. Dar Lumina Satelor e tof atât de bine scrisă 

şi, pes‘e ace^s'a, e foaie care întrebuinţează şi partea 

de învăţătură d5n trad:ţ’unea bisericească.

Iată că, păstrând-o pe aceasta, izbânda pătrunderii 

în ^suflete e tot aşa de bună caşi a Adevărului Creş
tin şi se face dovadă că materialul nostru tradiţional 

nu împedecă cu ninrc renaşterea religioasă a omului.

Lumina Satelor mai are ceva, prin care întrece şi 

pe Adevărul Creştin şi cu mult mai mult încă pe Du
minica Ponorului a d-lui Mehedinţi. Ea întrebuinţează 

Sf. Scriptură în graiurile vechi ale neamului româ- 

neasc, şi nu în înoiri nesuferite pentru urechile noa

stre. In fiecare număr are bucăţi din evanghelie, aşa 

•cum este în cărjîie noastre bisericeşti, iar tâlcuirea 

este a omului care ştie biserica şi nu scornituri ciu

date cum face d. Mehedinţi şi pe care încă nu le-a 

cercetat nimenea să vadă ce parascoven'i cuprind. 

Căci tâlcuirea nu înseamnă doar să laşi mintea să 

zbârnâie lângă cuvintele Bibi ei, şi apoi să scrii ca 

tâlcuire ce ţi-o trăsni prin cap. Nu, tâlcuirea e con

tinuitatea gândirii bisericeşti, poate luminată cu dove
diri nouă, dar nu o croială peste câmpi, fără o legătură 

cu trecutul şi chiai în ciocnire cu el.

Aşa e la d. Mehedinţi, şi de aceia Lumina Satelor 
îl întrece şi lucrează în felul cum ne trebue nouă.

La acestea să mai adogăm şi altceva: e împodobită 

cu multe zugrăvituri frumoase din vremea lui Şaguna, 

aşa că şi în laturea aceasta nu este în urma niciunei 

alte tipărituri pentru popor, ba le întrece şi aci, fi

indcă arc zugrăvituri multe.

C ;ne va lucra cu fonia aceasta, pe care o poate 

avea în 6 feţe bogite pe fiecare săptămână, va face 

o bună ispravă şi credem că în curâud va putea cu

lege roada bunelor obiceiuri, care vor creşte printre 

oameni. Are material bun ş! pentru chestiunea stârnită 

acum a luptei împ >triva beţie', cu spuneri frumoase 

şi zugrăvituri ca şi cele din Adevărul Creştin.
Ne bucurăm din toată inima de această foaie har- 

nîcâ şi adevărat bisericească, cârmuită cu atâta mă

iestrie şi râvnă de Păr. Trifa, şi-i urăm să aibă toată 

mulţămirea de pe urma ei- Iar .cititorilor le spunem

că acum, când se începe un an nou, un abonament
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la această foa’e ar fi un frumos dar şf o mare b'ne- 

facere prin toate satele Român ei. Costă 55 de lei pe 

an şi adresa e Sibi.u, str. Mitropoliei 30.

Pc cine în ju ră  de Dumnezeu îl m ănâncă por* 

cii.— Tot In Lumina Satelor citim că o femeie beată

a întâlnit pe n'şte copii care veneau de la şcoală şi

a început a-i înjura de Dumnezeu şi de cele sfinte. 

Aceasta era la 21 Noemvrie a. c. la ceasurle 12 din 

z<, când eşeau copiii dela şcoală. La ceasul 2 insâ, au 

găsit-o oamenii tn curtea casei e:, cum mâncau por

cii d n ea. Căzuse jos şi-i mâncase obrazu, nasu şi

l.mba cu care înjurase pe Dumnezeu 2 ceasurij mal 

nainte. A doua zi a murit.

Iată ce iute i-a venit osânda!

Un lucru care nu e bun, tot la  „Lum ina Sa

telor".—  Păr. Trifa e şi directorul orfelinatului or

todox din Sibiiu, unde se adăpostesc mulţi orfani de

război, care trebuiesc ajutaţi şi pentru care bunul şi 

harnicul lor director cere ajutor prin Laia sa. Merită 

ajutat şi orfelinatul şi un aşa bărbat de ispravă, 

cum e Par. Trifa. Dar este ceva pe care aş vrea sâ-l 

văd altfel: Vâd câ părintele vrea să facă pom de 

Crăciun. Scriitorul acestor rânduri priveşte cu ociii 

râ! acest obice, deşi e frumos şi plin de poezie. 11 

priveşte cu ochi răi, pentrucă nu e al Bisericii noas
tre. £  al popoarelor catolice şi protestante. Noi avem 

ceva care este cu nimic mai prejos: e steaua de 
Crăciun, cu care intrau copiii in casa părinţilor mei, 

zicând troparul Naşterii şi începând apoi a cânta Trei 
crai de la Răsărit. Ceiace am simţit în copilărie, nu 

putem schimba cu obiceiuri primite mat târziu şi a 

simţi la tel. E ceva străin. Meargă cele străine în 

ştiută, |n orandu.rea uneltelor vie{j, în maşinării, dar 

tn vieaţa sufletească nu. Mai cu seamă ceiace este 

Întreţesut cu însăşi vieaţa bisericii noastre nu putem 

tnlucui cu lucruri de aiurea. Aşa e în l.mbâ, aşa în 

obiceiuri, aşa in jocuri. Ce cuv.incioase sunt cele ro

mâneşti 1 Ce ticăloase sunt cele strâ.ne! Afară cu ele! 

lor pomului de Crăciun n’am sâ*i zic ajura cu el, că 

e şi el un obicei religios şi meruă respect, dar am 

Să-i zic: Du-te acasăI Cu nu te pot simţii

Cuvintele frumoase ale unui profesor învăţat.—  

La Universitate^ d.n Cluj se află un luminat profesor 

cu numele N. Ghiulea, care, dupâ cum ne spuue tot 

Lumina Sutelor, a scris intr’o foaie zilnică cuvinte pe 

care trebu.e sa le ştim şi noi.

Pinii an m  va face o primenire sufletească, zice d-nia sa,
▼01 dăinui înainte ktanle de acum şi va stărui mai departe 
şi criza tcoucuniă hnunciară. îâ tâ  sănătate sufleteuscâ, 
an sa poate păşi nai departe. .Numai după această să
nătate şi iiib&Lâioş&re sulletească va urma buna gospodărie 
dorinţa de muncă, cpoiui în producţie, ridicarea valutei 
încetarea risipei, precum şi pedeapsa celor necinstiţi, dar 
a tutui or da na pini joc.

Nu avem a adăoga niciun cuvânt mai mult. Dacă 

un profesor de finanţe şi economie, cum este d. Ghiu

lea, zice aşa, trebuie să fie aşa. Oamen i de teorii 

despre bani nu prea cred în valori sufleteşti. Când 

ş< ei zic aşi, înseamnă că a ajuns cuţitu la os. Vâd 

şi ei că aşa nu mai merge. E ce a spus odată Theo- 
bald Ziegler, fostul meu profesor la Strassburg: ches

tiunea socială e o chestiune morală.

Un m onah hoţ de bu7unare.—  Aşa scrie Dimi
neaţa de'a 5 Dec. a. c. într'o mică ştire primită din 

Chişinău. Ştirea din Chişinău, dar titlul pus la Bu

cureşti. Ap ii când citeşti de ce e vorba, vezi câ cel 

prins cu mâna în buzunare nu era un adevărat mo

nah, ci un prefăcut, care se îmbrăca in haine de 

monah. Atunci pentru ce să arunci vorba că hoţul 

era monah, când nu era? Mulţi oameni citesc nunta! 

titlul şi rămân la gândul că e vorba de un monah hoţ.

Iată, aşa se face răul şi bârfirea!
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Ş T I R I
M edalieri pentru biserica rom ânească di a 

St>fia.— Cu prilejul sfinţirii bisericii româneşti din 

Sof a, săvâ şită în ziua de Sf. Nicolae, M. S. Regele 

Româivei, prin înaltul Decret Regal nr. 6034 din 14 

Dec. 1923, a conferit Răsplata Muncii cl. I următoa

relor persoane:

D-lor Lunga Răşcanu, ministru plenipotenţiar şî tri

mis extraord nar al României la Soţia; Ioan Gh. Ghiu- 

lamila, capul coloniei româneşti d n Sofia; Dr. Taşcu 
Trifon din acelaş comitet; Dumitru Papacociu d n 

acelaş comitet; Gheorghe Paligora, asemenea, şi Van- 
ghele Hrisicit, fost secretar al acelui comitet, toate 

aceste discuţiuni acordându-se pentru deosebitele 

servicii şi grijă ce au avut de buna stare a bisericii,

Alte m edalieri.— 1. Prin înaltul Decret Regal nr. 

5605 din 23 Noemv. 1923, M. S. Regele a conferit 

medal a Răsplata Muncii pentru B:serică cl. I d-lor 

Gheorghe G. Dumitru, drectorul Prefecturii judeţului 

Tutova şi Vasile I). Chirilă, primarul comunei Murgenl, 
pentru stăruinţa întrebuinţată la strângerea mjloa- 

celor cu care s’a ridicat biserica din corn. MurgenL

2. Asemenea, prin înaltul Decret nr. 5606 dn 23 

Noemv. 1923 Răsplata Muncii pentru Biserică c!. II 

d-iui Nae T. Constantinescu din oraşul Curtea de

Argeş, pentru ajutorul dat la ridicarea b.sericti Sf. 

Nicolae din acel oraş.

3. Prin înaltul Decret Regal nr. 5608 d!n 23 No

emvrie 1923, M. S. Regele a conferit mtdal a Râspla.a 

Muncii pentru Biserică cl. I, pentru lum noasa ier 

muncă pe ogorul Bisericii, următorilor înalt Prea Sări- 

ţţi şi Prea Sfinţiţi leraihi ai Bisericii noastre.

Înalt Prea Sfinţiei Sale D. D. Dr. MIRON, Mitro

politul Primat al Român e i;

înalt Prea Sf.nţei Sale D. D. Dr. NICOLAE, Mitro

politul cr ed,iic.oşilor ortodocşi de peste munţi;
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înalt prea Sfinţiei Sale Arhiepiscopului GURIE i l  
Chişină'ilui; (

Prea S mfţilor IOAN al Ardealului; ^ IC O L A E  al 

Clujului; Iosif al Caransebeşului; ROMAN al Orăzii- 

Mari; NECTARIE al Cetăţii Albe; NICHITA al Ar

geşului ; IUSTIN IAN, ep scop m litar şi titular de Alba- 

lulia; IPOL1T, V car mitropolitan al Bucovinei şi ti

tular al Rădăuţilor; DIONISIE, vicar al C'iişnăului 

şi titular al Ismalului şi Prea Sfinţitului Arhiereu 

ILARION, vicarul episcopiei Romanului.

4. Asenienea, prin înaltul Decret nr. 5603 din 23 

1923, M. S- Regele a dat Răsplata Muncii pentru Bl- 

ser că cl. II d-lui Gh. Rusu, epitrop al bisericii paro

li ale d>n Ipatele, \aslui, pentru ajutorul dat la îno- 

irea bisericii din acea comună.

5. Asemenea, prn înaltul Decret nr. 5610 din 23 

Noemv. 19 3 Răsplata Muncii pentru B'seneă cl. Ii 

Părintelui Ioan Catană, paroh în Somova, Tulcea, şf 

d-lor Gh. T. Pascali, Petru Petricâ, Marin Dobrea, 
Iar.i Machedon, Ioan Milian, Mihai C. Năstase şi 

Nicolae C Năstase, toţi din Somova, Răsplata Muncii 

cl. III, pentru osteneala lor ca s l repare biserica Sf. 

Voevozi din acea comună.

6. Asemenea, prîn înaltul Decret nr. 5611 din 23 

Noemv. 1923 Răsplata Muncii cl. I d-lui Alexandru 
Teodorescu, proprietar în Piua Petrii, I ilomiţi, pentru 

ajutorul dat h  repararea bserici din acea comunăj 

apoi Părinte ui Gh. Georgescu dela biserica Slvestru 

din Bucureşti şi d-lui G. Danielopol, director gene

ral în Ministerul de Finanţe, pentru munca cheltuită 

!n folosul b sericii.
%

7. Asemenea, prin înaltul Decret nr. 5514 din 23

Noemv. 1923, Răsplata Muncii cl. II Părintelui Marin
I. Rădoiu, parohul parohiei Cueni-Roeşti, Vâlcea, 

pentru munca sa creştinească afară din biserică.

8. Asemenea, prin înaltul Decret, nr. 5616 din 23 

Noemvrie, Răsplata Muncii pentru Biserică persoa

nelor mai jos însemnate pentru serviciile aduse 

Bisericii:

Cl. I Pârinţ lo r : Econ. C. Dron, subdirectorul can

celariei S intei Mitropoli a Moldjvei; Gh. Tudorache 
parohul bisericii Sf. Nicolae-Ciurel din faşi; Proto- 

teru Alexandru Munteanu din Tileagd, Bihor, peste 

munţi şi d-lui C. Toma, deputat şi primarul oraşului 

Iaşi.

Cl. II: Părinţilor: Gh. Lăzărescu, paroh în Podul- 
Iloaiei, Iaş!, şi V. Liciu, paroh în Cotnari, IaşL

9. Asemenea, prin înaltul Decret nr. 5317 dn  23 

Noemvre 1923, Răspl ta Muncii pentru Biserică cl. I- 

următoarelor persoane pentru serviciile aduse Biseridi; 

d-l ui Nicolae T. Negulescu, pre'ectul judeţului Con
stanta; şi d-lor Constantin Alimănişteanu, Paul Do- 
brescu, Ioan N. Roman şi Golea Constantin deputaţi; 

d-lui Ioan Mandai, senator şi d-lui Petre Niţescu, vice- 

preadent al ConLsiunii interimare a oraşului Constanţa,

10. Asemenea, prin înaltul Decret nr. 5604/1623 

Răsplata Muncii pentru Biserică persoanelor mai jos 

însemmte, pentru munca cheltuiiă de ei la clădirea 

bisericii din Costeşti, Tutova, şi anume:

Cl. I: Părn elui Gh. V. Onu şi d-lor: Vasile Ma
carie, Adam Popa, Grigorie Popovici, Petru Ghenghea
şi Matei Hurdună:

Cl. II: D-lor Gheorghe S. Mircea, T. Blănaru, Gh. 
Vrânceanu, N. B. Haba, Manolache Tăpoiu, C. Cuz- 
gun, Dumitru Dăniciuc, Gh. Petrache Neştian, Vasile 
Dudău, I. I. Părpalea, I■ C. Chirvasă, Gh. Catană, 
Vasile I. Panaite, Lascar Vrânceanu şi Constantin /. 

Panaite.

11. Prin înaltul Decret nr. 5618 din 23 Noemvrie 

1923, s’a dat d-lui senator Dr. Gavril Cosma, Râs-
%

plata Muncii pentru Biserică cl. I, pentru activitatea 

sa naţională şi bisericească şcolară.

12. Asemenea, prin înaltul Decret nr. 56-0 din 23 

Noemvre 1923, s'a dat Răsplata Muncii pentru Bi
serică cl. I Părintelui Ştefan Gheraşcenco, paroh în 

Chilia-Murgu, şi d-lui med c şef al spitalului din 

Tărgul-Mureşului, pentru bunele servicii făcute de ei 

Bisericii.

Asemenea, prin înaltul Decret Regal nr. 6022 din 

15 Dec, 1923, se desfiinţează parohia Podolenii-de- 
Jos din jud. Fâlcu, iar biserica ei parohială, cu hra

mul Sfinţii Trei Ierarhi, se alipeşte ca biserică filială 

la parohia Podolenii-de-Sus din acelaş judeţ.

In locul desainţatei parohii Podolenii-de-Jos din jud. 

Fălciu, se înuinţează în acelaş judeţ parohia Podul 
Hagiului, cu b serica paroh ala Sf. Treime, azi în c in

strucţie, prin dezlipire dela desninţata parohie Podo- 
lenii-de-Jos, la care se alipeşte şi satul Gorban, dela

parohia Seoposeui.

Sch im bări de num iri la  parohii.—  Prin înaltul 

Decret Regal nr. 5857, s’a aprobat ca paro.iiile mai 

jos însemnate, din jud. Bră.la, s i  se numească pe 

viitor:
*«

Tuf eşti  ............................. în b c  de Ceacâru
Colonel Anastase Grigorescu » Fleaşca
Brăiliţa ................................................  * Islaz,
C ireşul................... ....  • . * Slobozia

Cireşul
Nedelcu Chercea.................... „ Vatra Veche
Ţibăneşti.............................  „ Ţibăneştii-Noi
Golăşei.............................   „ Golăşeii-Noi

după numele comunelor de care ţin.

A rhiereu re integrat.— Prin înaltul Decret Regal

nr. 5836 din 10 Dec. 1921, Prea Sfinţitul Arhiereu
Valericn, fost Râmn ceanul, a cărui demisiune s’a pri

mit pe ziua de I Ianuarie 1919, prin Decretul Regal 

nr. 133 dfn 11 Ianuarie acel an, se reintegrează în 

toate dreptur le de arhiereu-locorenent, pe seama 

eparhiei Râmnicului, Noul-Severin, cu titlul de Craio- 
veanu, în postul vacant, cu începere dela 1 Dec. 1923»
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întărire de arh’ereu. In sesiunea de toamnă a

Sfântului Sinod, făcându-se alegere de arh ereu pentru 

locul de vicar al episcopiei Constanţei, au fost aleşi 

de Sf. S irod următorii trei arhimandriţi Gherontie 

Nicoluu. Iuliu Scriban şi Chesarie Paunescu. Aceşt a 

trei fiind recomandaţi Consiliului de M n ştri, în urma 

hotărârii acelui Consiiu, a fost recomandat spre în

tărire Maiestâţ i Sale Regelui P. C  Arhim. Gherontie 

Nicoluu, care a şi fost întărit arhiereu cu titlul de 

Silistreanul prin următorul decret:

FERDINAND I,

Prin grdţia lai Damnezen şi voinţa Naţională,
REGE AL ROMÂNIEI

La tofi de fa ţă şi viitori sănătate

Âsnpra Raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat 
la Departamentul Cultelor şi Artelor sub Nr. 6i3l7 dina. o.;

Văzând jurnalul Consiliului Nostru de Mioiştri sub Nr. 
298ti încheiat în şedinţa sa dela 10 Decembrie 1923; 

Potrivit art. 10 şi 32 din legea Sinodală;

Art. I.

AM DECRETAT ŞI DECRETĂM:
Prea Cuviosul Arhimandrit Gherontie Nîcolan

siliatrea-86 întăreşte a fi hirotonit Arhiereu cu titlul de 
nultf al Episcopiei Constanţa.

Art II.— Ministrul Nostru Secretar de Stat la Depar* 
tamentul Cultelor şi Artelor este însărcinat cu aducerea la
îndeplinire a dispoziţiunilor prezentului Decret.

Dat în Bucureţti la 15 Decembrie 1923.

Ministrul 
Cultelor şi Artelort
A. L^peaatu

FEBDINAND

Nr. 6026

Institutul Biblic al Bisericii ortodocse române

Comitetul administrativ

Se aduce la cunoştinţa întregului cler orto- 
docs cS Institutul biblic şi-a început activitatea.
Până acum
Diacul" de

Lustărs’au tipărit trei broşuri
Preotul Dr. Sebastian btancp,

„Patim ile M ân tu ito ru lu i“ de Preotul Grigore 
Criveanu şi „Îm potriva beţiei* de I. P. S. Sa 
Mitropolit Primai Ur. Miron Cristea.

Broşurile se ţo i comanda prin adresă paro
hială în număr de c?l puţin 25 exemplare. 
Costul fiecărui exemplar este de lei 5. Revân- 
zătorilor se acordă un rabat de lei 26% 
preţul de 5 lei exemplarul.

Spesele cu trimiterea banilor se vor acoperi 
din beneficiul de 2̂ °/#- Institutul încasează deci 
pentru fiecare exemplar câte 4 lei.

Mandatele poştale şi orice corespondentă se 
vor adresa Cancelariei comitetului administra*

tiv al Institutului biblic» palatul Sf. Sinod, str.
Antim, Bucureşti.

* •

Având în vedere scopul urmărit de Institutul 
biblic, întreaga preoţime ortodoxă este rugată 
să dea tot concursul răspândirii în popor a ti
păriturilor acestui institut.

T A B L O U

de mişcările făcute cu personalul clerului
din tară, pe luna Noembrie 1923.

NUMIRI

Ioan RSdoiu, preot, comuna Albeşti, judeţul Muscel, numit t 
Noemvrie 1923.

N. St. Rădulescu, preot, comuna Rădeşti, jude|ut Olt, numit 

15 Octomvne a. c.

F. Gauşanu, preot, comuna SSlaşu, Jude|ul Vâlcea, numit ! 

Noemvrie a. c
N. Agaton, preot, comuna Ivăneşti, judeţul Ialomiţa, numit ! 

Octomvrie a. c. 
tmanoil Hodrea, cântăref Sf. Nicolae-Şelar*. pe 1 Noemv. a, c. 

Iîte 0, Turcan, paracliser, Sf Gfteorglu-Vechi, Bucureşti numit 
15 Noemvrie a. c.

C. Rădulescu, dirijor, Sf. Voevozl, Bucureşti, pe 1 Noemvrie a. c. 
Traian T. odosiu, copist, protoieria Vâlcea, pe 1 Noemvrie a. c. 

Const. Vintilescu, copist, protoieria Piasa-de-jos, Bucureşti, 
numit 1 Noemvrie a. c.

Peire Dragnea, servitor, protoieria Plasa-de-Jos, Bucureşti, 

numit 1 No*mvrie a. c.
Gheorghe Popescu, Osman-Faca, Constanta, pe 1 Noemvrie a.c, 
Ionescu Gheorghe, paroh, comuna RuşiMui-Asan, judejul 

Vlaşca, numit 1 Decemvrie a. c.

Const. Toca, grădinar, Lpiscopia Râmnic-Noul-Severin, nu* 

mit 1 Noemvrie a. c.

Melchisedec Rotaru, intendent, Episcopia Râmnic-Noul-Seve* 

rin, numit 1 Noemvrie a. c.

Şidan v..Dumitrescu, paroh, Galfa, Ialomiţa, pe 1 Noemvrie a. c. 
tlefterie Morinescu, membru în consistoriu, hâmnic-Noul-Se* 

verin, numit 1 Septemvrie a. c.

Petre Godescu, econom, misionar, Episcopia Argeş, numit 1 

Iunie a. c.

MORŢI

Gh. Blujdescu, preot, comuna lablanifa, Judefu! Mehedinţi»

28 Septemvrie a. c.

Marfa Grg^rescu, Mohanie, Mân. Ţigăneşti, 17 Oct. a. c  

llaria Bârzoriu Monahie. Mân. Ţigăneşti, 23 Oct. a. c.

Const. Câ^nescu, preot, CorlăJelu. Mehedinţi, 1 Octomvrie a.C  

N. Dobrescu, preot, Manasia, lalomifa, 9 Noemvrie a. c.

1NA NTĂR1

Molse Păc u, Pr. ajutor, parohia Negru Vodă din Câmpth
1

Lung, 15 Noer rie a. c.

DCM’SÎI

Costache Popescu, cântăreţ. B?rb*şli, Gorj, 1 O'fomvrte a. c« 

St Popovici, dirijor, Sf. Voevozt, Capitală, 1 Octomvrie a. c  

Florea N. Daneş, copist, Protoieria Vâlcea, 1 Noemvrie a. c  

Dumitru is. Ionescu. secretar tot acolo.
A. Tudor. grădinar, Episcopia hâmniculut, 1 Noemvrie a. e. 
Marin Răducu, intendent, Episcopia Râmnicului, 1 Noemvrie a. c. 

G PăU anu, paracliser. Sf. Apostoli, Capitală, 1 Septemvrie a. c. 
Perlele Papazan, cântărit. Bei Bunar, Constanta, 1 QcLa.c. 

Panait Papazisu» cântăreţ, loerai, Constanta, 1 kkL a. c.

/
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D. LazbS, fpifrop, Grajduri, Vastul, 16 Noemvrle a. c.
I. Badan, epitrop, Răsvadu, Dâmboviţa, 1 No<'mvtie 1923. 

Simion Puşcariu, paracliser, tpiscopia Constanta, 1 Noern
vrie a. c.

MUTAR!

Lr. N. Popescu, preof, Schilu-MSgureanu la Bratu*Boieanu, 
Bucuretti, 1 Septemvrie a c.

Dumitru Rădulescu, prtot, bis. Doamna Bălaşa la Sf. Spirt- 
don. Bucureşti, 1 Moemvrie a. c.

M. Velcescu, preot, Boga Ji, la Măneşfî, Dâmbovija, 15 Noemv. a. C. 

lerom. Iosif Rusu, Popănzălejli la Ungureni, Homanaji. 
Achim VlSduiescu, MâtSsari-Saicia, M«hed n|i, 1b Noemv a. c. 

M. Marinescu, Bolocer.i-Mânioasa, Ialomiţa, 15 Noemvrie a.c.

ÎNLĂTURAŞI 

Marin Nedelcu, epitrop, Babadag.

MULŢĂMIRI

Epitropia parohiei Sf. Gheorghe din Brăniştarlt 
Vlaşca aduce vii mulţumiri: 1. Părintelui paroh Ioan 
Cocoru, pentru stăruinţa sa de a se zidi acolo casă 

parohială şi de a fi îndemnat pe locuitori să facă 

danii, 2. d-lui Tudor Glonţ care a dăruit parohiei un 

loc în suprafaţă de 2500 m. p. pe care s’a clădit cisă 

parohială; 3. d-lui proprietar Ioan Anca, care a dă

ruit suma de 1003 (una mie le) pentru clădirea casei 

parohiale şi tuturor bun lor creştini din această pa

rohie, care prin danii în sumă totală de 25,152,53 lei, 

precum şi prin muncile fără plată, au ajutat la ridi

carea casei parohiale.

Epitropia parohiei Sf. Gheorghe d;n Brăniştarl 
Vlaşca, aduce vii mulţămiri Cucernicului Preot Ioan 
Muşăţeanu şi d-lor Epitropi de la Biserica Cărămi
darii de sus, Bucureşti, care au dăruit biser.cn pa
rohiale urmâtoiul mobilier: 1. l i  străni cu scaun 
pentru credincioşi, 2. 2 străni pentru cântăreţi, 3. o
strană amierească, 4. 2 sfeşnice împărăteşti şi 5. un 
Iconostas.

Pentru toate acestea, să-i aibă Dumnezeu în sfânta 
Sa pazăi

Ministerul Cultelor şi artelor îşi arată viile sale 

mulţămiri d-lor V. Acsinia şi Ioan Pralea, epitropi la 

paroh a Plăeşu din jud. Neamţu, pentru iaunca stă- 

ru toare cheltuită cu ridicarea d.n temelie a unei bi- 

ser ei în numita parohie.

Dumnezeu să-i aibă în sfânta Sa pază.

Sf. Episcopie a Râmnicului, Noul Seveo''', îşi ex 

primă viile sale mulţămiri d-nei Teodo, Gheorghe 
din Craiova, pentru dania să făcută bj^ricii Sfinţii 

împăraţi d n Craiova, cuprinzând un rând’ de veşminte 

pentru slujbă şi preţuind 5503 de lei.

Dumnezeu s’o aibă în sf. Sa pază!

M n'sterul Cultelor şi Artelor îşi arată viile sale 

mulţămiri d-lor V. Axinia şi Ioan Pralea, epitropi 

la parohia Plăeşu d n jud. Neamţu, pentru munca stă

ruitoare, cheltuită cu ridicarea d.n temelie a unei bi

serici în numita parohie.

Dumnezeu să-i aibă în sfânta Sa păză 1

Sf. Episcopie a Râmnicului, Noul Severin, îşi ex

primă vi le sale mulţâm ri d-nei Teodora Gheorghe,
din Craiova, pentru dania sa făcută bisericii Srinţil 

împăraţi d n Craiova, cuprinzând un rând de veşminte 

pentru slujbă şi preţuind 5.5)3 de lei.

Dumnezeu s’o aibă în Sf. Sa pazăl

B I B L I O G R A F I E

S’a pus sub tipar şi va apărea în curând:

If RUS MIMUL GU ÎMPREJURIMILE SALE

P R I N  I x O G U R I l t E  S F I N T E
ale Creştinilor, Evreilor şi Turcilor

de

HAGIUL GRIVAS DEM. CRUCEANU, TEOLOG

Voi. I : Leagănul Creştinătăfei. — Drumul ce duce

spre Cetatea Sfântă. Biserica Sf. Gheorghe din

Lidda,— Turnul din Ramle: Moscheea albă. — Turnul 

celor 43 de mucenici.—  Prin munţii Iudeii: Grota Iul 
Samson. — In gara Ierusalim. — Poarta Jjffei ş' Tur- 
ttul lui David. — Capela Franciscanilor. —  Pe drumul 

Patimilor.— Popasurile Mântuitorului.— Arcada Ecce-

Casa bogatului nemilostiv şi coliba săra-Homo.

cului,Lazăr. 

decătei.

Casa sfintei Veronxa. 

Piaţa sfântului Mormânt.

lui Abraham. 
Golgota.

Ană.
fan.

Biserica Sf. Mormânt.

Poarta Ju- 

Mânăstirea 
Capela

Mormântul Domnului. Biserica Sf.

Piscina Betesda. Poarta Mucenicului $te-

Mormântul Miicei Domnului. Sub poalele

muntelui Măslinilor. — In grădina Ghetsmani. — Mor

mântul Profetului Zahiria.—  Cartierele beduinilor.

Moscheia Califului Omar. Piatra făcătoare de mi

nuni. — Grota cu pietre sfinte. Gaura prin care a

trecut Mohamed. 

Tablele Legei.
Despre Toiagul lui Moise şi

Despre Templul lui Solomon.
Zidul de jale. —  Bisericile Sf. Iacob şi Arhanghel.

Pe creasta muntelui Sionului. Mormântul lui Da
vid. Prin valea Cedronului şi a Hmomuluî. — Spre

ieslea Mântuitorului. Peştera Sf. II e. Betleem:

Casa pâinei. —  Mormântul Rahelei: soţia lui Jacob. 
Ţara Judeei. — Biserica Naştere'. — Grota laptelui. 

Către zidurile Jerichonului.— Betania: satul lui La~
zar. Cetatea Jerichonului. Pe coasta dealului

Carantania. —  Casa vameşului Zacheu. —  Mănăstirea

Sf- Joan Botezătorul. Apa Jordanului. In faţa

Mărei Moarte. Locul Sodomei şi Gomorei. O

privire către Ţara Moabiţlor.

Lucrarea va conţine peste 259 cap ito le ; cu 303 

iiustraţiun i îr  texi; şi numeroase notite explica

tive interesante pentru oricine. Afară de cele

de mai sus, în această lucrare mare, frumoasă şi in

teresantă, se mai află şi două p lanuri necesare: a) 
a i ie rusa lim u lu i, şi b) a l B isericei S fântu lu i 

M o rm ân t


