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MĂNĂSTIRILE NOASTRE»
„Eu

„De

netăgăduit

arena clericală,

surit calea

este că

şi adevărul şi vieaţu“
(Zoan AI, 6)
»„Laborare est orare“.

un curent

nou

începe

în

|

- Se pricepe tot mai adânc că aşă cum a fost până

“acum, cu lene şi ignoranță, nu mai merge. Menirea
clerului e. mare; înainte de toate de a fi condu-.
cător. Drept aceea responsabil este de mersul bi-

sericii, de starea ei. Şi dacă indeferentismul religios

a prins rădăcini atât de adânci,

dacă

vieaţa mo-

rală pe alocurea e atât de decăzută, asta nu se datoreşte în mare parte decât preoțiimii. Fapt este că
preoțimea nu şi-a înţeles rolul. Scuze nu încap.
Imprejurările, oricât de vitrege ar fi, ele pot influenţă asupra formelor exterioare ale unei doctrine,

dar ca să o atingă în fiinţa ei, asta nu. Trebue ca.

străjuitorii
fost

să nu

fi fost la post... Şi preoţii

la post. Dacă sarea se strică, cu ce

n'au

se va sără!

Mântuitorul Hristos s'a pogorit din cerul prea înalt,
*) Subiectul

acesta aformat

şi o conferinţă, pe care autorul,:

în calitate de președinte al „Societăţii Studenţilor
în
a ţinut-o în sedinţa de deschidere a societăţii, din
15
1909, la care pe lânză studenţi și domni profesori au
și 1. P.S. S. Mitropolit al Moldovei și d-l Administrator
”
Biserica.
.

Teologie“,
Noeimnbre
participat
ai Cassei

4
a pogorit lumina dumnezeiască pe pământul patimelor noastre, pentru ca vecinică să fie calea, ce
duce spre mântuire. Şi a trimis pe apostolii săi să
propovăduiască Evanghelia la toată zidirea, pentru
că cerul şi pământul vor trece dar cuvintele sale
nu vor “trece. Cât de conştient irebue să fie un

urmaş al lui Hristos?!

-

o.

De aceea cultura acestuia se impune. O cultură
religioasă, căci numai respectarea legilor dumnezeeşti conduce pe om la libertate 1), ba mai mult,
o cultură creştină, căci, «înainteze cultura intelectuală oricât, desvolteze-se ştiinţele tot mai în lărgime şi în adâncime şi lumineze-se spiritul omenesc oricât de mult... peste înălţimea şi cultura
morală a creştinismului—cum scântee şi străluceşte

în sf. Evanghelie --el nu va trece?).
„Ei bine, unul din mijloacele cele mai puternice
pentru a ajunge la idealul dorit e monahismul. Din
mănăstiri lumina creştină să cate să pătrundă în
masele neamului. Cine nu ştie rolul cel mare pe
care lau avut aceste sfinte aşezăminte în istoria
bisericii universale ori în trecutul nostru ? Din vechi
străbuni, ni se aminteşte de acele centre măreţe de
cultură, de unde au isvorit primele tâlcuiri a cărților sfinte şi cele dintâi începuturi de istoriografie,
de acele locaşuri de linişte sufletească şi vieaţă

sfântă, de

acele

adăpostiri ale lucrului

celui mai

cinstit, în care tipografiile unui Antim ori Paisie,
întreceau aşteptările. Unde-i mănăstirea Neamţu cu
1) De Tocqueville—De la Dem.
povici în „Sămănătorul“, 1908.

2) Goethe câtre Eckermann,

en

Amerique, citat Aurel
,

citat de Aurel

Popovici.
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trecutu-i de isbândă ? Astăzi local
de <frândori şi
leneşi, de conrupţie şi orbire» căci
să ni se ierte,
dar cel: ce se aud şi se văd, uimes
e! Mănăstirile
şi-au trăit traiul, este vorbirea curentă.
Nici o muncă
pozitivă în aceste locaşuri, nici un rost,
nici o idee.
Fete, care nu se pot mărită, femei sătur
ate de vieaţă,
tineri ce cată să fugă de miliţie,
bătrâni, ce nu
mai pot face nimic în lume, se retra
g în mijlocul
munților pentru ea de acolo să încea
pă discuţii fără
capăt în intrigi şi zavistii... Da: Dar
toate acestea
din pricină că atenţia tuturor este îndre
ptată în alte
părţi, decât „Spre aceste aşezăminte.
„.-N'a zis mai deunăzi în discuţia legii
sinodale înSuşi IL. P 8.8. Mitropolitul Primat că
din mănăstirile noastre nu se poate face nimic
? O fi! Curentul
“nenorocit însă al nebăgării în seam
ă a celor religioase, a cuprins pe conducătorii noştr
i şi de aceea
avem situaţia care o vedem,
|
Se uită că oricât de cultivat ar fi preo
tul
de mir,
„el nu poate fi—în momentele de
'uptă, de redeşteptare — la înălţimea celui monah,
care, neavând
casă, familie, greutăţi sociale, e capab
il „poate fi
capabil de orice jertfă, fără de
care nimic nu se
„face. Ce bine ar fi ca inănăstirile
noastre de maici
să aibă câte o şcoală confesională, de
undesă strălucească cuvântul adevărului! Să aibă
chiar licee,
unde însă,:acea eduaţie insuficientă
şi destrăbălată

ia fetelor

din oraşe, să fie înlocuită

cu

edueaţia

„sombră în mijlocul firii, singura sănăt
oasă ŞI Mo„Tală,: singura trebuitoare mamelor. române!
Ce bine

“ar fi ca seminariile clericale—în loc de
a se perde

în scepticismul şi profanarea oraşelor-să aibă locul

— 6 —
lor în mănăstirile de călugări, care pot fi chiar pedagogi tinerilor, ce vor a îmbrăţişă marea şi greaua .
misiune a preoţiei?! N'am aveă atâtea şcoale numite catolice, care ameninţă educaţia naţională la
fiece pas, ne-ar lipsi acele şcoale, care sub masca
celui mai sfânt ideal propagă necredinţa şi conrupţia! Atunci misionari interni sar ivi și legea şi
neamul sar mântui.
|
Cum e în prezent-dacă lucrurile vor mai continuă
— fie-ne îngăduit a ne indoi că Biserica Ortodoxă va mai există ca atare.
Indemn persoanelor competente de a se ocupă
mai de aproape cu această problemă, dela care depinde —după a mea părere—o bună parte din viitorul Bisericii noastre.
:
Din parte-mi, am a adăogă următoarele : Născut şi crescut în împrejurimea mănăstirilor celor mai importante din ţară, am avut prilejul să cunosc toate
lipsurile şi slăbiciunile acestor aşezăminte, cum şi
însemnătatea lor, care nu poate fi nici când tăgăduită. Excursiile apoi făcute prin diferite părţi, cultura ce mi-am putut căpătă în această direcţie,
mi-au lămurit tot mai mult rostul şi marele rol ce-l
pot aveă aceste instituţiuni în educaţia noastră na-

țională.

|

Dacă este adevărat «că un popor fără religiune
merge spre peire, nu poate existâ»1) şi că biserica
„a fost aceia, care a chemat popoarele la lumină, apoi
mijlocul cel mai eficace îi este, şi astăzi ca şi oricând, mănăstirea. Aici în mijlocul firii se pot înno1) A. Popovici, „Sămănătorul“, 4908.

.

—

1 —

bilă temperamentele cele mai ionobile. Și o educaţie
—în oricare sens ar fi—ce pretinde mai mult decât aceasta ? Convins deci de însemnătatea acestor
aşezăminte, voiu căută să lămuresc, în studiul de
faţă, toate laturile ce privesc problema de care ne
ocupăm. Drept aceea, vom vorbi despre monahism
în genere; despre mânăstirile noastre în trecut şi
in prezent; şi despre chemarea mânăstirilor.
Nestăruind asupra păcatelor, ce cu toţii le ştim,
tendinţa noastră va fi: îndreptată spre viitor, căutând ca asupra lucrurilor, ce momentan ne vor
preocupă, să nu preţuim mai mult nisipul aurit, ci
pe cât cu putinţă să scoatem aurul fie el chiar şi
colbăit, aceasta ca o mică explicaţie dinainte, acelor,
care tot trăncănese cu rolul economico-gospodăresco-sotial, chiar acolo unde, dacă îşi are rostul,
apoi într'un mod bine determinat.

|.

.

|

DESPRE MONAHISM ÎN GENERE
Carlyle

în

opul

său

asupra

următorul pasaj din Goethe:

lui Diderot

«Tema

citează

proprie, unică

şi foarte profundă a istoriei lumii şi omului, căreia
îi sunt subordonate toate celelalte teme, rămâne
conflictul necredinței şi credinţei. Toate epocile în
care domneşte credinţa sub orice formă ar fi, sunt
strălucite, înălţătoare de inimi, rodnice pentru contimporani şi posteritate,
Toate epocile din potrivă în ca:e necredinţa sub
orice formă ar fi, rămâne biruitoare, chiar dacă pentru un moment au o strălucire aparentă, dispar în
ochii posterităţii, de oarece nimeni nu poate cu bună
ştiinţă să se încarce cu ceva nefructuos !).
Acelaş lucru despre diferitele instituţiuni. Dacă
o instituţie rezistă dealungul vremurilor şi încearcă
să-şi manifeste încă acţiunea sa, şi rezultatul este
1) C.

Antoniade,

Th.

Carlyle,

pag,

9
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că aderenţii nu descresc, e o pildă vie că acolo se
află credinfă, un sâmbure de adevăr... căci «nimeni
nu poate cu bună ştiinţă să se încarce cu cevă
nefructuos».
Monahismul ca instituţie îşi pierde origina sa în
negura vremurilor, .
«Două momente sunt pentru om, care-l sgudue
mai. adânc şi-l smulg din cercul intereselor mioape :
mormântul şi contemplarea naturii în uitarea de
sine»... Se pare că aici e leagănul său.
Căci primele manifestări monahice —monahismul,
nu e numai în creştinism, el se află în cinste la
Brahinani, apoi la Buddhişti. — Nazireii şi chiar Esenii
Ebreilor sunt de ordin monahal—sunt în legătură
cu contemplarea mistică ori speculativă şi meditaţia.
Mohahismul e de ordin religios.
«Cel ce caută un punct de sprijin, numai în religie poate găsi un răspuns, fiindcă numai religia
rezolvă problemele ultime ale filozofiei» 1).
Caracterul prim deci al monabhismului este indi“vidualist—retragerea de lume. Insăşi numirile mo-

nah (popizos =u505 646),
Cu
mai

anahoret arată aceasta.

timpul

însă, rolul său va fi multiplu. Şi aceasta
ales în creştinism. Mântuitorul lisus Hristos

a spus cândva:

«Şi.tot cel ce-şi va lăsă casa, sau

pe frate-său, pe surori, sau pe
sau pe femee, sau pe prunci,
numele meu, însutit va luă şi
moşteni 2). Cel ce-şi ia crucea

tată, sau pe
sau ţărină,
vieața de
şi urmează

mamă,
pentru
veci va
Mântui-

torului, acela e adevăratul apostol. Dar monahismul
-

1) Maine

de

Biron.

2) Mat. NIN, 29,

—

LU—

în acest înţeles nu s'a desvoltat în creştinism
decât în urma persecuțiilor îndelungate din partea
păgânilor. Contactul apoi cu mizeria vieţii, cum, poate,
şi influenţa teosofiei orientale au făcut ca prin sec.
III să iasă la iveală primii anahoreți.
Cei mai renumiţi, Paul de Teba, Antonie cel Mare;
apoi Pahomie şi înşişi Sfinţii Atanasie şi Vasilie cel
Mare (+ 379).
N

Cum

însă sociabilitatea e condiţia firii omeneşti»

a trebuit

deci ca singuraticii visionari să se adune la

un loc, să formeze o comunitate. Astfel s'au născut
chinoviile (40'w6fov==coenobium), mănăstirile (uovasTij0v), care nu însemnează decât. comunitate
monahală. Aceste numiri s2 .vor întrebuinţă una în
locul .alteia cu acelaş înţeles. Diferenţiarea va veni
doar cu timpul. Aşă vom aveă numirea generală
de mănăstire — adunarea de monahi, care se vor
mai numi şi călugări (4odoypaias, a—bătrâne evlavioase).

O

mănăstire

va

putea

fi ori

chinovială

a-

dică cu vieaţă în comun, ori idioritmică cu vieaţă
particulară. Pe lângă mănăstiri au fost, şi-ar fi bine

să mai fie, schiturile (o4ir1c) o adunare mai mică
şi

sihăstria,

(liobyasripta).

unde

vieaţa

e cu desăvârşire

liniştită

Mai multe “mănăstiri dau o congregaţie. Vor fi
de apururi vestite congregaţiile dela Clugny. Şi noi am
avut şi am puteă aveă congregația dela Neamţu
ori dela Vâlcea
Oameni desgustaţi de societate se retrăgeau din
ea şi în afară de lume duceau vieaţa în rugăciuni
şi meditații. Prin aceasta credeau ei că se pot mântui. Vieaţa mănăstirească vroiă să aducăla valoare

—

11—

cugetarea : «Ce-ar folosi omului de ar dobândi lu-:
mea, dară sufletul său lar pierde» sau «ce va dă
omul în schimb pentru sufletul său» ??).
Nobilă idee. Şi ce greşită interpretare mai târziu! Să placi lui Dumnezeu pe cale negativă, să
nu lucrezi nimic! Se uită că Dumnezeu a dat cel
mai mare bun omului,. munca. Cine munceşte, se
roagă lui Dumnezeu. O nu. Mântuitorul. lisus n'a
pus supremul bine în ferirea de lume, ci din.contră în contact cu lumea.
lisus n'a trăit ca ascet... El a luat parte la nunta
din Cana Galileii. El afirmă lucrul... ce pildă mai

frumoasă în acest sens ca parabola cu talanţii ? Curaţi cu inima vom vedeă pe: Dumnezeu.
' Pe această piatră a zidit biserica sa şi porţile
iadului nu o vor sfărâmă ?).
Mergând învăţaţi toate neamurile botezându- le
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf. Duh, porunca
cea mai mare pentru un apostol. Creştinismul afirmă
vieaţa. Dumnezeu a făcut toate bune foarte. Răul
dacă există, nu e decât dela om. ]l putem înlătură,

după puterea

dată dela lisus Hristos. Prin noi şi

în noi e mântuirea în mijlocul semenilor, cu care
suntem fraţi ca fii ai unicului Părinte. A fugi de

lume pe motiv

că e rea,

înseamnă a

fi mândru.

Ori mândria a adus toate păcatele. Voi cei care vă
simţiţi puternici, învioraţi sufleteşte urmaţi pe Domnul Hristos, care nu sa înjosit a fi alături chiar
de cel mai de rând..Cel ce va face şi va învăţă,

mare se va chemă.
1) Mat. XVI, 3.
2) Mat. XVI, 18.

|

—

dă—

E drept «lisus Christos chiamă omenirea către
Eternitate, dar cu toate astea ce-i /umesc nu consideră ca râu cum ar face Buddha de. pildă şi nici
consideră ca vrednic de evitat ca Plato, ci din contră ca o condiţie, ca material pentru a îndeplini
voinţa lui Dumnezeu, care stă în bine. lisus şi-a
dus vieaţa în lume şi în vieaţa de toate zilele a
oamenilor, cu aceeaşi energie cu care îndreptă pe
oameni către Dumnezeu, îi îndreptă şi spre aproapele lor.
.
Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată
inima ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele ca
pe tine însuţi. Deci nu să se depărteze de lume,
să se elibereze de ea, e cuvântul de ordine al Mân-

tuitorului, ci să se elibereze de păcat— ceeace-i cu

totul altcevâ» 1). Curat cu inima, blând, făcător
de
“pace poţi fi în lume ca atare.
'
De alifel pasivitatea. asta, care--devine caracter
aproape unic mănăstirilor orientale,
mi se pare că
e o influenţă a filozofiei teosofice: născute sub
influenţa platonismului şi poate chiar a Buddhismului,
care se ştie că predică stingerea vieţii — în
care
“crede că nu există decât rău,
Oricum ar fi dar, activismul este caracteristica
„esenţială a Creştinismului şi din acest punct
de v&dere mănăstirile âpusene sunt mai superioare
celor
-orientale. Căci dacă monahismul nu ţine
de sub“stanța intimă a Creştinismului —monahismul
nu e
identic cu creştinismul: ) —-el devine mijlocul
cel
mai puternic pentru înălțarea religiei creşti
ne.
PI
1) Bousset,
2) Găină,

Das Wesen
Rudarism

der

Reliaion,

şi Creştinism.

pas. 173.
.

—

159 —

.

- Şi în acest sens îşi justifică existenţa sa.
- De aceea şi caracterislica viitoare a monahismului
va fi socială.
,
,
Drept care să vedem punctele ce aveau a se atinge în monahism, care puncte rămân de apururi:
Ele se bazează pe sfaturile evanghelice date de în-

suşi Mântuitorul: 1) fecioria de bună voie—votum
castitatis ; 2) sărăcia de bună voie --votum paupertatis ; 3) supunerea de bună voie (stareţului ori Episcopului)— votum obedientiae ; 4) statornicia— votum stabilitatis. In timp sa mai adăogat al 5 desiderat «In bellum pro lezu Hristo».
Aceste sunt cinci puncte pe care un monah din
zilele noastre trebue să le întrunească dacă vrea
să fie cu adevărat în monahism..
Cât despre mănăstiri— despre organizaţia lor-—
înainte de a se arătă rolul ce a avut monahismul
- în desvoltarea bisericii — se poate observă: primirea
în monahism a variat; erau vremuri când se cereau
etăţi înaintate chiar de 50 ani. Cea mai frecuentă

primire eră.a bărbaţilor dela vârsta de 25 ani şi a
femeilor de 20 ani. Aceştia făceau un noviciatîn urma
căruia primeau” hirotezia. Cei mai bătrâni puteau
face parte din cinul mic ori mare şi se numeau:

schimnici (ut4563;/rp.o ustahos/tp:). Peste toţi guvernă stareţul (abatele) El se mai numeă arhimandrit. Azi cineva poate fi arhimandrit fără a fi stareț.
Slujba bisericească se făceă şi se face de ieromonahi ajutaţi de diaconomonahi. Cu timpul, aceştia
aveau de revendicat cu: preoţii de mir.. Ajunsese
o vreme când numai slujba acestora eră socotită
ca sfântă. In Evul Mediu călugăria însăşi eră o

—
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taină, şi “ca să te 'mântueşti deplin, trebuiă ca măcar la moarte să te călugăreşti. Greşală care şi astăzi pare a domni încă. Eustaţienii secolului IV au
şi dus luptă aprigă în acest sens. Ei ziceau : nu există
mântuire în afară de monahism. Desigur că aceasta o susțineau sub: influenţa gnosticilor timpurilor primare. Sub această influenţă
se pretindeă ca
preoţii să fie celibaţi. Dacă n'ar fi fost un Pafnutie, erezia aceasta ar fi învins poate chiar dela sinodul I ecumenic.
Celibatul numai întrun caz poate fi justificat,
când vrei să dai societăţii ceeace nu dai naturii—adică ideia — acţiunea. Şi dacă e vorba să vorbim
de recompensă, când se zice că călugării se vor
duce mai întâi în raiu, vom răspunde: da, se vor
duce acei ce în adevăr au lucrat cevă. şi merită,
căci au lucrat prin sacrificii;' ceilalţi — în cazul
când au trăit celibatari, vor intră odată cu mirenii,
prin faptul că au avut poate intenţii, dar greutăţi
i-au împiedicat să şi le realizeze — ori aşă au înţeles vieaţa ; dar în iad se vor duce toţi acei cari

celibatari său numit de formă, iar în fond au practicat poligamia cea mai murdară. Cei ce au urechi
de auzit să audă!
De altfel, monahismul cu timpul ia dezvoltare mare.
Mişcare laică deci în afară - de ierarhie, monahismul devine sprijinul cel mai puternic al ierarhiei.
Lăsând la oparte exagerările sale, el are meritul
de nimeni tăgăduit, 'de a fi luptat pentru biserică
pentru mărirea şi înflorirea ei. Metoda de luptă a
variat dela Răsărit: la Apus. In Răsărit a luptat mai

—
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mult pe cale negativă, căutând ca prin monastiri
să se sistematizeze felul de a gândi al bisericii.
Mistici prin excelenţă, eră un moment când nu
se tindeă decât la unirea cu Dumnezeu. Aduceţi- vă aminte de isihiasm.
Totuşi, mânăstirile dela Muntele Athos, acele lavre minunate vor rămâne .deapururi vestite prin
ortodoxia lor. Oameni cu frica lui Dumnezeu adăogau la carul vremii nenumăratele lor cărţi, cari te
umplu de uimire, când te gândeşti la strădania pe
care trebue să o fi avut în deşirarea slovelor, ori
când desenau acele icoane uimitoare pe frontispi-.
ciile cărţilor, icoane ce-ţi ridică. sufletul şi-l umplu
de piozitate.
- In apus monahismul organizat de Benedict de
Nursia — care va fi cunoscut şi organizaţia Sf. Vasilie — luă o dezvoltare mai întinsă, Mai târziu avem acele ordine măreţe dela Clugny, cari au pu-

tut să deă pe un Hildenbrand (Papa Grigorie VII).
Şi aici ca şi'în Orient, cartea este obiectul de predilecţie.
In mânăstiri va fi sâmburele Universităţilor, ce
se vor desvoltă în curând prin Germania, Franţa,
Italia. *
.
Diferite ordine apoi dau importanţa monahismului «nu atât pentru sine, cât pentru utilitatea organismului său — pentru foloasele ce le aduce bisericii prin predici, învăţământ, misiuni, celebrare
de cult, diferite acte de dragoste, milă, industrie,
comerţ, serviciu de spital, ete.» Cartusienii..
(Sf.
Bruno), Cisterciensii (Bernard Clairvaux), Franciscanii (Francisc d'Asisi), Dominicanii (Dominic Guz-
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man), Augustinii (1243—1254, Inocenţiu 1V), ori
acele ordine cavalereşti Ioaniţii (1048), Templierii
(1128), Teutonii (1190), toţi lucrează pentru prosperarea bisericii.
Cu un cuvânt, mănăstirile şi în Orient ;şi în Occident sunt centre de şcoală, centre de slujbă bi-"
sericească; centre de lucrări artistice.
Din retragerea: lor depărtată de lume, ele devin
din ce în ce -instituţii cu scop religios- moral şi
joacă roluri însemnate..
:
Aceasta se vede mai. bine în desvoltarea timpurilor posterioare.
Aşă încă de prin. secolul XII, XIII, din Muntele
Athos monahismul se răspândeşte la Sârbi, Bulgari, Ruşi, Români, la care popoare ajunge să joace
un rol preponderant în mişcarea naţională-culturală,.
Păstrând caracterul vechiu dat de Sf. Vasile 5)
monahismul oriental totuşi ştie ca în anumite împrejurări să-şi îndeplinească sarcina.
E! nu poate însă păşi departe, din pricina vremurilor vitrege, prin care întreg Orientul creştin a
trecut. Stând în canonicitate ca înireaga Biserică
ortodoxă, aşteaptă timpuri mai senine.
In Occident însă — împrejurările fiind altele —
monahismul ia o desvoltare uimitoare. Aici desfăşură o adevărată activitate civilizatoare. Tot ce noi
dorim să se facă, acolo a fost--fie măcar în germene.
„Astfel Romano-Catolicii înfiinţară ordine nouă:

î) St. Vasile po! 497ă zharoc poi 4as'enizouiy (53 art,
mari, 313 mici = podo)oahea,,. (3 cuv. ascetice.)

—
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Cajetanii (1524) cu scop de a formă preoţi—
şcoală de cler superior; Samascii (1528) pentru.
educaţia copiilor orfani; Fraţii de caritate (1540),
surorile

de

caritate

(1618),

pentru

căutarea

bolna-

vilor; Trapiştii din lucru câmpului ajutorarea săracilor ; Ordinul fetelor engleze educatoare a junimii
(1609); Redemptoriştii (preot Alfonso de Ligorni
1132), cu tendința edificării poporului ; Iezuiţicu
i
scopul servirii misionare, interior şi exterior, Ei
aveau ca mijloace: instrucţia tinerimii, predici, săvârşirea tainelor, păstorire sufletească, ştiinţe —
moralitate,
combaterea ivreligiunii *). 'Toate spre
marea slavă a lui Dumnezeu». Căutau oameni sănătoşi, frumoşi, inteligenţi, bogaţi.
,
De sigur, nu vom fi noi aceia, care vom atribui
bisericii papistaşe ajungerea întregului ideal. Ştim
cu toţii păcatele mari ce au isvorit mai ales dela
acest din urmă ordin. Cel mai mare păcat ipocrisiaar fi deajuns să ne arate câte sunt încă de făcut, «Iezuitismul însemnează credința în formulele moarte,
disprețul somnolent pentru fapte divine şi vii, lenea
spiritua!ă, care te face să perzişti în credinţele din
auzite şi în convingerile făcute gata, este adevă-

rata moarte spirituală» 2),

„Au fost mulţi mincinoşi pe lume, vai niciodată
de când cel Bătrân a ispitit pe Eva, nu a fost
lumea lipsită de mincinoşi şi nici va fi vreodată,
dar eră în Sf. Ignaţiu de Loyola, o apoteoză de
fulşitate, un fel de subtilă quintezeniţă
"şi omoritor

O$

PL
=

1) Vezi Istoria Bisericii Universale

2) ) C. Antoniade,

»

1n.a tarlyle 134.

de Eusebiu
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covă
cum nu se mai văzuse
virus de minciună, aşă
ul
acid
Măsuraţi dacă puteţi
asemănător mai înainte.
t nimic în comparaţie.
prusic şi cloroformul, sun
pe
Diavolul şi serviseră rău
_ Oamenii serviseră pe
serîi
eă
put
eu
că Dumnez
Dumnezeu... dar a crede
arăş pe Diavol, aceasta
tov
ca
nd
vit mai bine luâ

Şi astăzi
eră o noutate a Sf. Ignaţiu.
mai

e o

noutate,

- pînă

clorotormul iezuitie» 4).

întratâta

aceasta

ne-a

nu

amorţit

|

inte ca să calificăm
Negreşit nu vom găsi cuv
ola, dar ca să fim drepţi
fapta lui Ignatiu din Loy
nenumărate foloase.:
chiar acest ordin a adus
voltarea ce a dat-o
Dacă n'am luă decât des
ile ce le-a întreprins şi
ştiinţei teologice şi misiun
ne lămuri de binele ce
totuşi ar fi destul spre a
muntelui de-apururi îi,
l-a adus bisericii. Natural
e că cu cât rîpa e mai
va fi vecină ripa, dar se par
mare cu atât e şi muntele.
şi folosit. Pentru mine
Greşit-a Lezuitismul, dar a
ă ai avut intenţia unui
chiar, o greşală e ertată dac
ci la îndeplinire — evibine şi fanatismul să-l adu
fie mai mari decât bident însă, greşelile să nu
ât indeferentismul pun
nele ce i de făcut—căci dec
care pare-se, mai .mult
mai presus fanatismul, de

au fost acuzaţi Iezuiţii.

|

ca înlocuitoare a MoO direcţie sănătoasă însă
protestantă. Acolo
ca
eri
nahismului catolic e în Bis
e internă şi externă *).
biserica lucrează în misiun
moravurilor şi propoDiferite societăţi de asanarea
n
VII, paz. 263 citat de
1) Th. Carlyle, Laţte Day, Pamphiets
31.
pag.
C. Antoniade,
2) Eusebiu Popovici, Ist. Bis. Universnle.

—
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văduirea bineluişi adevărului îşi iau
fiinţă. Intărirea. şi răspândirea credinţii se face prin:
1) Institute biblice (Londra 1804). 2) Instituţiile
diaconeselor (1836) practică caritatea creştină
din punct
de vedere spiritual şi corporal la copiii orfani
, bolnavi, săraci, oameni decăzuţi. 3) Ordin regal
al Joaniţilor prusieni (1812) are în grijă ajutorarea
bol-

navilor şi săracilor.

Precum vedem, se pare că rostul monahismul
ui
primitiv s'a schimbat cu desăvirşire. De unde
la
început eră individualist, acum e social prin
excelenţă, sau de unde la început aveă un caract
er mai
mult mistice
de unire al omului cu Dumnezeu pe
cale negativă — acum e mai mult moral —
lucrare
pentru societate ori unire cu Dumnezeu pe
cale pozitivă. Totuşi, e bine de observat că altrui
smul se
prea exagerează, şi că de fapt de multe
ori sub
masca altruismului se ascunde jesuitismul lui
Carlyle.
Rostul ar fi: «curăfindu-te pe tine, să porne
şti
să cureți pe alții».
Un ordin monahal, care ar fi de dorit să
se înfiinţeze în România, şi pe care eu l-aş numi
«Regeneratori», ar trebui să aibă aceasta ca maxim
ă,
Monahismul modern trebuie să aplice porunca
Mântuitorului: «Iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău
din
toată inima la, din tot cugetul tău, din tot suflet
ul
tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi». EI trebui
e
să ştie că mântuirea poate fi şi în lume. Pateri
cul
ne dă în această privinţă o pildă frumoasă:
Sf. Antonie întrebând, care e omul cel mai curat din
lume,
Dumnezeu îi arată pe un cismar, care din munca
mâinilor sale hrăniă şi copilaşii. «Laborare est
orare».
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dedici unui.
Dacă eşti monah însemnează că tegreutăţi,
te
anumi
ideal, pe care în societate fiind
reaceea,
Drept
te-ar împiedică de a ţi-l îndeplini.

olul b'avel,
trăgându-te din lume, ca oarecând Apost

să porneşti în
ai datoria ca la un moment dat,
zică că toate
să
vreă
nu
lume ca să-i predici. Asta
l trebuţiona
tradi
celelalte rosturi ale monahismului
aceasta
lui,
ese înlăturate. Nu. Dar chemarea timpu
Timpul moeste pentru orce slujitor al lui Hristos.
Dumnezeu
dern nu-i timpul liniştii, ci al oboselii.
,
a vrut aşă.
hismului în
Aceste având de spus asupra mona
nţă. Inevide
în
genere, rolul său cred, că a ieşit
în orce
rea
stituţie religioasă morală, îşi are chema
vreme.
EI are rolul de a face

faptică.

ca vieaţa religioasă să fie

-

II.
e

DESPRE

MĂNĂSTIRILE

ÎN TRECUT

NOASTRE

ȘI ÎN PREZENȚ

Ţara românească pare a fi fost hărăzită
cândva
numai ideii religioase. Cine călătoreşte din
fundul
Câmpu-Lungului din Bucovina, până în munţii
Mehedinţilor, acela rămâne uimit de mulţimea
mănăstirilor ce-i ese în cale. Pretutindeni turle
falnice,
crucea lui Hristos se înalță mândru.
Erau aşă de credincioşi strămoşii noştri!
Dacă
n'ar fi să amintim decât de Vodă Ştefan, care
după
fiecare luptă înălţă câte o biserică, şi tot
mintea
stă par'că să nu priceapă. După cât se ştie,
Romanii erau popor religios dar şi practic; Dacii
însă
erau pe deplin religioşi. Religia lor natura
listă şi
azi îşi are urmele durabile în poporul nostru
. Creştinismul când a venit, a găsit o vieaţă adânc
ă religioasă, pe care s'a altoit. Totuşi, păstorilor
blânzi
şi gânditori ca şi enejilor mândri şi viteji din
anul
1000, le eră îngăduită şi întru tot mulţumitoa
re bi-

serica mică de lemn, cu

crucea de

abia urcândă.
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Presbiterul, care totdeauna eră conducătorul lor sufletese, îşi cătă tot aşă de bine de familia sa, de
lucrul său, ca şi de al tuturora, de al fiilor săi sufleteşti.
O vieaţă monastică abia prin secolul XIII vom fi
având. Când Sf. Nicodim reuşeşte să fondeze lavra
din Vodița şi Tismana, călugării slavi ori poate şi
grecii din Muntele Athos, vor îi reuşit să facă simțită viaţa monahală.
Şi aceasta nu-i de mirare, căci în Serbia pe aceste
vremuri, găsim chiar pe un fecior de Vodă, care se
călugăreşte!). După organizaţia statului muntean

(prin 1330 2) şi celui moldovean

(prin

1360?)

de

sigur că cel ce eră să fondeze o mănăstire, va fi
trebuind, conform dreptului eclesiastic de pe atunci,
ca să aibă consimţimântul unui episcop diecezan al
părţilor interesate (vezi şi canon 4, Sinod IV ecumenic) cum şi aprobarea” Voevodului-Domnitorului.
Se va fi înregistrând în lucrările Divanului şi 0cul unde eră să fie sfântul locaş.
Noi, de prin veacul XIV, abia începem să căpătăm lămuriri asupra mănăstirilor. Cutare domn evlavios, cu frica lui Dumnezeu, hărăzeşte sfintei Mănăstiri cu hramul sf. Adormiri, atâtea butoae de
vin, moşia cutare şi scutire de vamă, peniru veşnica „pomenire a Măriei Sale şi familiei Măriei Sale.

_ Mănăstirile au avut totdeauna caracterreligios. Scopul

lor a fost mântuirea sufletească.
Ele au fost adăpost pentru cei ce se dedau ascezei, cum şi loc de refugiu în timpurile de grea
1) Stefan

Nemanvya

iă numele

de Sava.

—

cumpănă,

de bejănie.
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Călătorul

ostenit, flămând

şi

însetat găsiă bună adăpostire. Sinceri mai înainte
de toate, călugării din vechime îţi inspirau un sentiment de evlavie şi respect, se pare că toţi erau
sfinţi. Şi aceasta o afirmi când vezi lucrul mâinilor lor, răbdarea cea fără de sfârşit, ce se deslănțue din tot ce-ţi cade înainte de vremuri străbune.
Şi crezi că erau sfinţi, căci n'a fost până în pragul sec. XVII ideia creştină, ideia conducătoare a
neamului nostru ? Gospodăria şi vieaţa socială dela
1:00, eră par'că vieaţa creştinească adevărată. Boeriişi ţăranii nu se fereau unul de altul ca azi
din fanfaronadă ori umilire Ce dulci trebuie să fi
fost acele vremuri, când feciorii de Domni se duceau şi cântau la strană, iar la vreun sfânt hram,
ei toţii în rădvane purcedeau spre sfânta mănăstire,
căci acolo îi mai ascultată ruga întru Domnul,
Nu vom înşiră după nume fiecare mănăsilre şi
schit — şi aceasta ar fi folositor să se facă întrun
studiu, mai ales acum când numărul lor apasă —
ci interesându ne de vieaţa lor interioară, vom căută
să discernem pe cât cu putinţă rostul lor, căci
în
decursul timpului, mănăstirile au avut un rost,
şi
ca atare, şi o înrâurire asupra neamului nostru.
Ideile şi speculaţia — ca în tot-monahismul oriental — au fost singura ocupaţie întrun moment,
Fugirea de lume spre unirea cu Dumnezeu,
explică

întru totul cuvântul

călugăr. Nu

erâ

călugărul

şi pustnic? In munţii Agapiei şi astăzi se pomeneşte de sihastrul Agapi, care 'şi duceă vieaţa numai

din

rădăcini

spre

lauda

lui

Dumnezeu.

Şi

de

ce n'ar fi fost asta, când chiar unui Mitropolit Iosif
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îi plăceă să aibă chiliile în dealurile Mănăstirii Boiştea ? Ori mai târziu marele Veniamin Costache, blândul sfânt cu ochi albaştri 1), cum îi zice d. Iorga,
nu şi-a petrecut viaţa de sfânt în fundul mânăstirii Slatina ?
.
Prin secolul XV mânăstirile. au rol mai hotărit.
In ele se începe transcrierea cărţilor sfinte: Evanghelia, Apostolul, Psaltirea, Ceaslov, Octoih, Minee, cum şi tâlcuirea ale aceloraşi cărţi ; traducerea diferitelor cărţi de disciplină monahală —: am
puteâ spune că avem în secolul XV un canonist:
Ghervasie, care la 1474, în Mânăstirea Neamţu,
serie nomocanonul (sintagma lui Mateiu Vlastare)—
cum şi felurite cărți morale-ascetice, pentru desăvârşirea în cele duhovniceşti 2),
In mânăstiri avem primele începuturi de istoriografie : letopiseţul dela Bistriţa şi cel dela Putna.
Mitropoliţii Teootist, cel iubitor de earte şi George
Nemţanu — ieşiţi din monăstiri —- au ţinut ca numele lor să nu treacă zadarnicpe lume. În veacurile următoare mânăstirile îndeplinesc rolul de Universități, de Conservatoare şi şcoli de Belle-Arte. Ele
erau aproape singurele locuri, unde se putea în-

văţă scrierea şi citirea. Aici în mânăstiri făceau ucenicia

diacii de logofeţie

buit să înveţe aceia cari
preoţi,

arhierei.

1) N. Iorga. —
'2) N.

D'apoi

până

Prelegeri

privinţă : Kozak „Inschriften
»„Manuscriptele vechi

slavone

aproape

păstrate

au trede

tim-:

Costache.

Universitare,

aus der

Aici

să fie hirotonisiţi

mai

Mitropolit Veniamin

Dobrescu.—

niat, 4905.

şi de domn.

aveau

Vezi

Bucovina“

în această

şi Iaţimirski:

în bibliotecile

din Romă

—
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purile noastre preoţii săteşti
unde-şi învățau cartea,
dacă nu prin mânăstiri ?
Traducerile cari se făceau,
literatura întreagă până în veacul XVIII, este eșită
din pragul mânăstirilor. Tipografiile dela Snagov
şi Neamţu vor fi deapururi pildă vie de: activita
tea rodnică a unor oameni, cari
au avut un ţel.
!
!
Aici în mânăstiri se întrecea
u călugării harniei
în sculpturi, care de care
mai frumoase, în meşteşug de caligrafie, de turnarea
chipurilor. sfinţilor în
desemnuri în culori, aici erau
dibacii în legatul cărților. Eu însumi într'o escu
rsiune pe la bisericile
din Bucureşti, am avut noro
cul ca la biserica »Sârbi»
să văd evanghelia lui Anti
m, 1693. Tartajii îimbrăcaţi cu argint, sculptat
în aşă chip, încât te gândeşti ce turnătorie modern
ă ar fi în stare să facă
aşişderi, picturile de pe
îrontispiciile cărţii, migăloşia tiparului curat, îngri
jit, te fac să te umpli
de
0 adâncă evlavie, de o
adâncă pietate. O, oameni
din vremuri trecute, .scri
sul vostru, fapta voastră
eră sfântă, eră mândru,
dumnezeese, căci voi avea
ţi
credinţă, „în noi totul e
spoială, tot e lustru fără
bază 1...»
”
”
Muzica bisericească apoi
eră cultivată cu adevărată piozitate. Cine a: avut
ocazia să audă pe vreun
Singuratic monah, cu totul
retras din lume—nu de
cei care se plimbă mereu
cn trăsura— cine a auzit
bătrânul de zile albit,
cu glasu-i lin, cântând

un

axiom

din

focul

sufletului său dulce şi
melo

dic,
acela îşi poate dă seama,
pe departe, de câtă comoară sufletească s'a perd
ut în negura vremurilor,

—
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Mânăstirile noastre au fost totdeauna neatârnate
— un fel de republică în stat.
Disciplina lor nu se făceă prin hrisov domnesc.
Doar un Miron Barnoski !) se încearcă printr'un hrisov să ordoneze întru câtva mănăstirile din timpul
său. Libere îşi urmau mersul lor. Ele înfluenţau în
bine spre o vieaţă religioasă-morală toate împrejurimile, căci pe atunci sentimentu!:
religios eră în
floare!
Pe atunci mânăstirile erau în adevăr şi aziluri
de orfani şi bătrâni, erau ospitaluri pentru bolnavi
— bolniţe cum se ziceă în limba plină'de înţeles
a trecutul—uiîn sfârşit, după vorba Sf. Apostol
Pavel «se ştiă şi a se umili şi a lesocoti pe toate
cele omeneşti de lucruri de prisos».

<A înţelege opera părintelui (Dumnezeu) nu este
în puterea mea, dar a îndeplini voia lui, care este
scrisă în inima mea, aceasta este în a mea putere
şi ştiu că trebue să fac. Şi nu va fi odihnă în
sufletul meu, cât timp nu o voiu fi îndeplinit *)
vorbirea lui Neckludov din măreaţa operă «Invie-

rea»

a lui Tolstoi — magul

dela

Răsărit — par'că

ar fi vorbire din vremurile acele. Azi nu ştii ce-ţi
rămâne de făcut «când vezi mulţimea necăjindu-se
să deschidă uşa pe din afară, când tu ştii sigur că

ea nu se deschide decât pe dinăuntru». Are dreptate Tolstoi!
Dacă ai fi luat parte — în vremuri — la vreo
sfântă liturghie, ai fi admirat desfăşurarea actelor
religioase. Simbolizarea lor eră o minune, — căci
1) N

Iorga istoria Bisericii române, 2 vol.

2) L. Tolstoi,

Inviere,

.

—
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erau învelişuri cerute de un suflet
, și
toate sincer,
|
Muzica melodică a vestalelor —
dulce,
fi mistificat.
O înălțare sufletească se desfăşur
ă de

înainte de
_
lină, te-ar
pretutin-

deni, căci religia are bunul de a curăţ
i omul — în-

toemai cum un filtru curăţă apa.
Sufletul expiat — sboară spre emis
fere înalte, şi
liber priveşte asupra frumuseţilor
— numai a frumuseţilor firii. O mulţumire, curăţ
enie, înviorare!
O sinzură pată în această strălucire
ar fi amintirea călugărilor greci. Dar greşu
rile lor nu-s ale
noastre, îs ale neamului lor,
Noi, deapururi, ne vom aduce aminte
de un Paisie 1)
care deşi străin, a ştiut să-şi deă
tot focul sufle=
tului: său pentru patria-i adoptivă,
de acel bătrân
monah de credinţă ortodoxă, care
a hrănit o jumătate de veac cu ale sale sfaturi
şi îndrumări,

Dar au trecut acele timpuri, când
biserica eră
centru de activitate socială. “Caricatur
ile au pătruns
şi în ea. Nu mai găsim sobri
etatea de demult,
Luxul vicios în unele, negligenţa
condamnabilă în
altele, nu mai găseşti biserica, în
care când vei intră, să simţi că ai intrat în lăcaş
ul lui Durhnezeu.
Unde-s oamenii? Să te duci la
biserică flămând şi
nemâneat, înainte de a luă anafo
ră, ca să simţi ce
va să zică a nu mâncă, să-ţi amint
eşti măcar odată
de soarta celor ce luni şi ani o duc
în mizerie, asta
astăzi nu se mai ştie. «Câtă indig
nare a exprimat
o
.
.
1) Paisie Velicihovski, care în-17
63 cră la Dragomirna.
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în aceste cuvinte D-l Iorga în o conferinţă la Tg.Neamţ,

.

E drept că de pe la 1850, a pătruns: în
tate indiferentismul

a toate şi a pătruns

măstire. Scopul prim al acestor

socie-

şi în mă-

aşezăminte „mân-

tuirea sufletească», poate chiar de mai înainte a
fost uitat.
|
Bizantinismul veac. XVIII a avut de sigur adânci
urmări în vieaţa monastică: Specula cea atât de
avară a călugărilor greci, încă din vremea mănăstirilor închinate, care totul rupeau, numai bani
să iasă, vieaţa cea uşuratică a multora âu lăsat
urme.
Ia

Şi azi se mai duce vestea acelor: fiice de boier“!),
care surghiunite se pare de părinţii lor, în chiliile Varaticului îşi torceau firul vieţiiilor dulci în oaspeţe
şi plăceri neînchipuite. Moşul Gheorghe Trişcarul
ştiă

să

povestească.

Dar

orcum

ar

fi fost

depene-

rarea mănăstirilor, n'a ajuns în aşă culme ca acum.
«Lene şi Conrupţie», două cuvinte care caracterizează pexfect toate mănăstirile de bărbaţi şi de femei.
„IP. 8. S. Mitropolit Pimen în intervievul, care
l-a acordat ziarului «Minerva» din 25 Junie 1909,
de sigur că s'a prea grăbit, când a declarat mănăstirea Agapia şi mănăstirea Râşca, modele de

mănăstiri. Pentru adevăr care trebue ieşit la lumină,
se va şti că şi acolo e întuneric.
Avem dela Agapia ca şi dela Varatic numele
multor. maici, cari au născut copii *). „La mănăstire
1) A Rosnovanuluj, Liteanului, Ghica.
2) Pentru toate atirmările-se pot dă nume.

—
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deschise ţi-s porţile; nu au copii, dar
nasc nepoți
călugărițele».
Şi dela Agapia ca şi dela Văratie cunoa
ştem maici,
care au fugit cu vizitatorii în timpul
verii. Şi la
Râşca ca şi la Neamţu, călugării duc
o vieaţă trândavă, masacă, idioată (să mi se ierte
cuvântul, dar
nu pot exprimă altfel). Şi dela Râşea
ca şi dela
Neamţu vin ştiri, care numai cinste
nu face vieţii
monastice. Și nu mai bine se va află
despre Țigăneşti şi Pasărea, cu lacul ei pitoresc.
Aci am auzit
un fapt, care o fi el natural, dar numai
în conforinitate cu legea bisericească nu e
Preotul local,
văduv, a luat în căsătorie pe o maică
, cu careare
copii. Nu i s'a făcut nimic, ci doar
e transferat cu
soţia întrun sat din apropiere. D'apo
i Nămăeştii?:;
Publicaţia din anul'trecut a maicii Filote
ia Popescu,
a umplut lumea de indignare, şi
aceasta cu atât
mai grozav, că foşti arhierei erau implicaţi
în fapte,

care sigur cinste nu fac

arhieriei. Nu ştiu ce-o fi

la Tismana. La Cernica am văzut şi
auzit eu însumi multe, pe care mă 'oprese de a
le povesti. Nu
mai pomenesc de Agafton : Scandalul se
ştie.
Vieaţa monastică e putredă. La cutar
e mănăstire
aproape fiecare călugăr are întreţinută
în casă. Toţi
călugării tineri întreţin corespondențe
amoroase cu
domnişoarele, cari au plăcerea de a vizită
sf, locaşuri în timpul vilegiaturii. Ce? Unul
eră să se sinucidă, fiindcă iubita îl lăsase.... E foarte
frumos când
se întâmplă vreun incident între doi călug
ări. In loe
de a se duce la stareţ ca să aplaneze
conflictul,

pumnii, bătaia lămurese mai bine. Că

“mai

tare, nu

se va miră

nimeni.

învinge cel

Casa-i

murdară,

—
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neîngrijită....
gabondeze
maici,

călugărul n'are altă grijă decât să vaşi să facă escursii pe la mănăstirile de

Eu însu-mi într'o sfântă zi, la oarecare mănăstire,
am văzut mai mult de 20 de călugări. Se păreă că
întreaga mânăstire vecină se mutase aici. S'a uitat
de mult dispoziţiile canonului 20. Sinodul VII ecumenic! Şi lumea comentă cum comentează ea! Şi
ce cată lumea în mănăstire, iată o altă întrebare.
Dar aici îmi aduc aminte de un tablou, pe care
lam văzut la o mănăstire de maici, fiind o clacă

de toamnă,

”

Eră o noapte cu lună. Doi servitori ai mănăstirii îmbrăcaţi călugăreşte, cu nişte ghibe în spate,
cu toiag în mâini, cu barba până la pământ, păşiaua gale, încet, încet, pe furiş, aproape pe valea pârâiaşului, lângă care se desghioceau popuşoi
de blândele măicuţe. Ce râs, ce chiot la apariţia
lor!! Admirabila fotografiea călugărilor, ce se pogor în schit, la vreme de noapte pentru ca să nu-i
vadă nimeni.
Fără
turi ale
locie —
horită,

să vreau, trebue să vă înşir câtevă trăsăcălugărului. Inalt, scurt, ori de statură mijfemee ori bărbat — îmbrăcat în haina-i mocălugărul nostru păşeşte galeş, gânditor, cu
paşii măsuraţi, neuitându-se decât în drumu-i. Li adresez o vorbă, îţi răspunde răstit, laconic. Totdeauna grăbit şi la fiece moment mai caracteristic rostind: «Cruce de aur, Dumnezeu cu noi». Rar câte
un zâmbet ori vreun făcut din ochi. De altfel, când
îi singur, şi mai ales sigur de situaţie, călugărul

— femee

ori bărbat — îşi ridică reverenta, apucă

—
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pe cunoscutu-i cu atât mai mare
farmec, cu cât îi
de sex contrar, iă de subsuori
jucând, bâna, cântând, învârtind lucrurile fie şi până
la trei în zori.
Altfel cată să-şi facă rugăciunile
în taină, închizân-.
du-şi uşile. — N'a zis Mântuitorul
aşă > -— şi trăgând un somn, visează vremuri
de fericire de pe
alte sfere — îngână vreun «Doa
mne milueşte»....
«Pomeneşte-ne pe noi, Doamne,
când vom veni (nu
vei veni) întru împărăţia Ta...»
In adevăr, Doamne, tu care ai făcut
Universul din
nimic, nu priveşti toate acestea
ca nimic ? Da. Dar
fiul tău — deci Dumnezeu însuş
i — a spus: amar
ipocriților, vai făfarnicilor. Tu
eşti bun, îndelung.
răbdător, întru toate milostiv....
dar eşti şi drept...
Când numele Domnului Dumnezeu
lui nostru se jiă.
în deşert, furia lui Iahve îşi desl
ănţue tot trăsnetul.
Noi nu putem îngădui— şi aiei
atenţie. publicului ortodox — ca lăcaşuri sfint
e să se prefacă în
lupanare. Atâtea şi atâtea ungh
ere — tainiţi pen-,

tru zeci de nemernici, cari

iată-i

cum ies des de

dimineaţă în marginea mănăstirii
abea luminată de.
soarele roşietic închis !
Colo în deal se pare că se
vinde carne vie...
Unul eu barba de țap ar fi făcut
o frumoasă afa-.
cere în cursul câtorva ani.
.
Aveă dreptate
bătrânul preot din «Hero
şi
Leandru». In neguri se urzeşte
cel mai grozav păcat... Să te mai miri că indefere
ntismul religios.
a ajuns aşă departe! Nici un om
prin biserici!

Doar câte o singură bătrână cu mâini
le încruci

şate se mai

roagă

întru Domnul...

De

sigur de pe
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altă lume... Când

nu numai

cu

pâine

trăiă omul

ci şi cu cuvâniul lui Dumnezeu»!
Va fi fost şi în vremuri vechi câte vre-o tânără
romantică, care retrasă de lume cu ale ei necazuri, va fi visând totuşi la alesul inimii ei. Lipsească scânteia iubirii şi tot e pustiu pe pământ!
Dar tânărul sburător, dacă va fi: vrut să-şi în-,

tâlnească sortita-i aveă de luptat cu zidurile grele
şi mari, pe cari numai o iubire adevărată le puteă
face să cadă. Si atunci în miez de noapte, la cântecul cocoşilor, în poeniţa tăinuită din dosul sehitului, s'or fi îngânând glasurile în cântecul de greer,
însă în zori de zi gingaşa vestală îngenunchind se.
ruga Maicii Prea Curate, neuitând o clipă că este
mireasa lui Christos, pe când sburătorul îndrăsneţ
nu va fi ştiut cum să-şi iă mai de grabă calu-i
cu coama creaţă, ce-l lăsase să pașcă sub gorun,
şi să dispară în fâlfâitul pletelor sale, căci maica
starița aveă ochi, ochi, care pătrundeau toate. Astăzi,
o maică a stat chiar în hotel, luni întrezi, şi totuşi
nu ştiu să i se fi aplicând vre-o pedeapsă!
Nu. Mănăstirile stau foarte rău. Şi asta mar fi.
nimic, dacă n'ar fi influenţa extrem de revoltătoare
asupra satelor şi oraşelor mărginaşe. Aceste sate
nu greşesc când afirm că-s cele mai nărăvite. Vai
de preotul ceva cădeă în o atare comună.
- Insă care-s pricinile unei astfel de decăderi a mă-

năstirilor ?
”
1. Lipsa unei idei conducătoare, a clarificării rostului monahal.
2. Lipsa unei organizaţiuni specifice, a unei disciplini.

—
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De aici acea administraţi
e rea în averile mănăstirilor.
.
.
Sa
_
In toate mănăstirile, puţi
na avere cât o mai au,
e foarte prost condusă,
Cei ce-s iconomi, o într
ebuinţează pentru ei, ori,
în cazul cel mai bun, pen
tru o clică, dar nici într
'o parte pentru toţi... viea
ţa
însăşi la mănăstire de
maici e idioritmică (adi
că
privată),
,
"ȘI sunt averi şi au aver
i mănăstirile. Mănăstirea
Neamţu are, pare-mi-se,
1000 de hectare de pământ şi atâtea vite: vaci
, boi, oi, cai, bivolițe.'Mă
năstirea
Cernica

are

vreo

100

de

hectare

1) apoi
cât nu s'ar puteă folosi
din acel iaz? Dar ce face
Văraticul, Agapia, din puţi
na moşie cât o au?
Reaua stare inaterială a măn
ăstirilor e cunoscută.
Şi totuşi eu aşi dori ca mon
ahul să -nu mai fie
"salariat. Sună aşă de urit
—- «dacă nu mi se măreşte bugetul» — ca şi cum
bugetul e condiţie de
curăţenie sufletească. Ca să
fii sfânt, bun, cuvios,
idealist, îţi trebue leafă! Cei
15 lei pe lună pentru călugăriţe şi 4 pentru
călugări, căci aceştia au
tainul,

nu folosesc nimic.

Să se deâ mănăstirilor

vetrele lor, şi ele ar puteă
trăi prin ele înşile. *:
3. Lipsa cuvioşiei, ce caracter
iză pe monahii vechi.
4. Vilegiatura sau prea desu
l amestec al laicilor în
mănăstiri,
- Dar să vorbim mai mult
asupra fiecărei în parte:
Lipsa unei idei conducătoare
asupra rostului monahismului, este pricina cea
mai importantă a de-

căderii mănăstirilor —
ÎN

prima şi ultima. Ea se da-

.
1) Xiton Popescu, Mânăstir
ile In România.

—
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,
toreşte degradării, ce zace în mănăstirile noastre
indifeşi
cum şi curentului timpului: Scepticismul
rentismul. în toate. Vieaţa . materială azi interesează
măpe toţi mai mult ca orce. Şi ce folos are dela
folos.
fără
Nimie
r?
călugă
facă
năstire ca să se
Cine vine azi la mănăstire? .Tineri, al căror rost
nu-l vei prinde nici când. Ferirea de armată -aduceă pe mulţi fii de săteni, care îşi - închipuiau că
şi acum

armata

e omoritoare

de

oameni.

(De. sigur

e
că mau dreptate!) Cu vocaţie ? Un călugăr trebui
altfel:
o)
(devoti
—
voie
bună
să fie devotat ——. de
lui
Vechiu
al
u
nazire
nu-i de înţeles -El e ca un
"Testament, ca. un Samson, .un Samuil. “Trebuie să
se dedice. unei idei, şi fapta lui să fie hotăritoare.
Devotaţi 2 Prea puţini. iNu vreau să hazardez a zice
nici unul.. Inşişi tinerii teologi, care au pregătire
religioasă suficientă, dacă se fac călugări, se fâc.cu
scop de a parveni. Sunt exceptii. N'am văzut unul
e
însă, care să se ducă.la o mănăstire, să lucrez
acolo departe de lume, de nimeni văzut, în taina
muntelui, de unde să iasă doar fapta. E atâta reclamă în ziua de azi. Cine apoi? Pensionarii şi bă-"
trânii. Aceştia vin la linişte, şi de multe ori aduc
zarva şi intriga... totuşi sunt bine veniţi. Apoi mai
vin înfirmii şi bolnavii. Dar, pentu Dumnezeu, ace“ştia nu-s monahi, aceştia trebues” îngrijiţi de. monahi. Încolo cine mai vine? Vreo tinără domnişoară, care nu se poate mărită. — Ar fi fost mai
pine primită când ar fi venit înainte de a şti aceasta — ori vreo ţărancă, care bătută de bărbatu-său,
fiind leneşă, fuge la mănăstire, “unde va trăi în
i.

35 —

.

“pantofi şi rochii de alpaga, şi toţi
îi vor zice «sărut mâna măicuţă». Şi atâta... -Şi venind aici nu găsesc nici o disciplină
, nici o
organizaţie.
Nefiind. idei — cultură, cum va fi organ
izaţie
Consiliile spirituale şi economice fac: prea
puţin «ca
“mănăstirile să meargă- bine.
Fiece nou venit, e lăsat în mâna celui
care: îl
prinde mai de grabă, care îl învaţă de toate,
numai
“un rost monahicese: nu. Noviciatul azi,
constă--din
adus apă, tors din furcă, slugărit mosafirii,
lucrat
pământul. Fiecare monah e de capul lui.
Niciun control! în viaţa privată. De: dorit:
ar fi
să nu mai fie cum e acum, monahii care
stau departe în munţi, ori prea în* apropiere de
sat. Viaţa
laică dărâmă mânăstirile. Apoi o întreagă dezor
dine.
'Monahii au voe să se ducă să-şi vândă
lucrul lor
prin oraşe, sate, deci să vagabondeze, fără
să. se
-mai ştie, când se întore fa metanie. Cine
n'a avut
ocazie să vadă pe vreunul din acei asiatici slinoş
i,
care fără niciun căpătâi colindă târ gurile?:
Ei fac de râs şipe preoţi, nefiind nici o: deo-sebire în port.
Ar fi de dorit pentru prestigiul preoţilor, ca uniforma lor să fie deosebită de a călugărilor. N'am
înțeles şi nici înţeleg de ce aşa de strânsă identi
ficare ? [n sfârşit. nici o ordine, niciun rost îîn însuşi
-felul lor de traiu!:
!
Poate de:aici şi acea lipsă. de: cuvioşie dreap
tă.
Sunt renumite conversațiile excentrice âle
monailor şi felul neîngrijit -al: întrebuințării- timpului
în
i
mâncări şi băuturi fără măsură,
SP
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"Şi să nu se facă confuzie cu ipocrizia, de care
avem cu îmbelşugare.
“Dăr un rău mare e pilegiatura şi amestecul lat
i
cilor printre călugări.
«Sezonul», aduce multe... De sigur «că-i dulce
aerul la mânăstire şi apa îi limpede, climatu-i blând
şi viaţa-i ieftină» dar pentru aceasta trebue să se
păzească o ordine 'de vizitatori.
Jocul cu crochetul în însăşi curtea mănăstirii,
“cântecele 'exorbitante din flaute şi viori... sgomo
tul plimbărilor în însuşi timpul slujbei, nu pot să
rămână fără urmări dăunătoare monahilor.
Cuconiţele apoi pe la mănăstirile de călugări, ca
şi cuconaşii la mănăstirile. de maici, au o anumită
:
.
înrâurire,
Cum e acum, e rău: se lasălumea laică dela oraşe, ea cea plină de toate pretenţiile, de toate
gusturile rafinate, de toate deşertăciunile ; cei din
năuntru simpli, naivi, prea naivi, neavând acea gimnastică a minţii de a alege binele de rău, prin un
spirit de imitație sădit în natura omului, treptat,

treptat imită orice. Căci nu e ceeacear fi de dorit, în mânăstirile noastre, acea cultură, care să impue vizitatorilor.. Trebue mult de luptat până când
se va ridică nivelul monahismului nostru Ja aşă
treaptă!
Destrăbălarea mănăstirilor noastre mai revine în
ultimul stadiu din lipsa de conducători, de personalităţi, din lipsa de preoți model. Preoţii de azi
dela mănăstiri, ei însuşi necultivaţi, nedisciplinaţi,
lipsiţi de .o administraţie serioasă, în loc de a conduce mulţimea, o afundă mai mult şi-o afundă în

rele, căci de, se ştie, pildele învățătorului fac mai
mult ca povețele. Fără a jigni pe nimeni, dar tre-,
bue de amintit, că în unele mănăstiri lasă mult de
dorit — ca moral chiar: “beţia, avariţia, desfrânarea — viţii cari sunt «foarte naturale» la sfânta
mănăstire ! Oricum, dar e de vină aici şi chiriarhul.
Sunt cazuri, care-s de notorietate publică, şi nicio
măsură nu se iă contra lor.
|
PI

Ceeace voiu spune €, că azi la Mănăstirea

Vă-

ratie nu-i un preot, care să facă faţă tuturor greu“tăţilor -- căci notaţi, e staţiune climaterică, unde
„vin peste 200—300 familii din întreagă țară.
Mi se va obiectă că sunt prea pornit contra mănăstirilor, ori că-s pesimist... Nu-s nici pesimist,
căci am mare încredere în viitor, nu-s nici pornit
— eu însumi fiind cleric — nimic alt decât dorul
de mai bine, m'ar fi îndemnat să scriu ceeace scriu
- Şi multe altele aş aveă de scris, pe care însă,
pana refuză de a le aşterne pe hârtie.
Dar se va zice, mănăstirile nu stau aşă rău: că
mănăstirile sunt sfinte locaşuri de credinţă, aici se
mai păstrează evlavia cât mai este... că maicile nu
sunt chiar aşă rele şi călugării nici. aşă întărtaţi,..
că mănăstirile au un mare bun, acela al profilaxiei
sociale: câte tinere n'ar fi căzut în cele ma! amare
vicii, dacă mângâerea monastică nu. le-ar fi făcut
să înţeleagă că mizeria e inerentă firii omeneşti şi
că există o altă lume, lume ideală, unde va fi o
răsplătire... De acord.
i
Dar nu se va puteă respinge întru nimic afirmaţiile mele. Că . sunt, excepţii, onorabile ? Natural.

Ce-ar fi... dacă ar lipsi!
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„Noi
vieaţa
neral.

vorbim

şi. lumea vorbeşte cum se prezintă.
monaştireaseă. în, generț, sub. un aspect ge-.
e

:

:

-

Că la. cutare mănăstire. se. cultivă mult şiacul.
ori borangicul, ori mohairul, bun lucru este; dar.
din punctul nostru de vedere, astea sunt lucruri. pe al doilea plun. Iată,.D-l dr. Samarian pretinde”
să se facă din maici ori din călugări surori şi fraţi
de caritate, agenţi sanitari... ce lucru mai bun? Se
uită însă rostul monahismului, felul lui şi singura”
motivare de a fi:.scopul religios-moral 1). Inainte de
toate vieaţă. religioasă...şi. apoi toate celelalte.
- Admirabil a răspuns în această privinţă prin ziarul «Universul» C. S. Arh. Iulius Scriban, inimosul:

luptător în Biserică.
Căci a zis Scriptura: «Căutaţi. mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate celelalte se vor adăogă nouă». Dar nu numai atât. Ce
înseamnă cuvintele Mântuitorului: «Marto, Marto
spre multe te îngrijeşti şi. nimic nu foloseşti, iar
Maria, partea cea bună şi-a. luat-o, care nu se'va.
luă dela dânsa...»; ori chemarea lui Leveu ce alta.
:
ne învaţă decât acelaş lucru ?
Mântuitorul Hristos când .a spus cuvintele: «Cel
ce voeşte să vină după mine să se lapede de sine,
să-şi iă crucea şi să-mi urmeze mie», ce a înţeles
decât ca împărăţia lui Dumaezeu să fie ocupaţia.
predilectăa celui ce vreă să trăiască în sărăcie de
bună voe?

1) Vezi și A. Harnack* Das Mânehtum seine ideale und seine
geschici ate,
E
Pia

—
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A, buna stare!! Vine şi asta... dar aceasta ca o
urmare.
|
Drept aceea mi s'a părut totdeauna ca o îndepărtare dela rostul monahicesc, când s'a vorbit întâi
de ateliere şi iar ateliere, par'că am vreă ca să facem toate ferăriile la călugări şi toate fabricele la
maici (că unele au ochi de lucrătoare din fabrici,
asta-i altceva 1).
Nu. Organizarea mănăstirilor pretinde cunoaşterea
trecutului lor, rostul de a fi al lor... Şi care poate
fi chemarea lor? căci oricât sar zice, dar azi, când
scandalurile celor bătrâni umblă prin mănăstiri precum ar merge prin ţară faptele celor dela putere, astăzi mănăstirile nu se mai ţin decât doar
pentru ctitori, pentru credinţa lor, respectarea 'cuvântului lor... altfel de demult... de mult s'ar fi desființat.

1) N. torga, Sate şi Mănăstiri.

III.

CHEMAREA

MĂNĂSTIRILOR

Ce-i dar de făcut? Care e chemarea mănăstirilor
noastre ? In tot locul să binecuvinteze

pre Domnul!

sufletul tău

|

«Da, sârguindu-te cât poţi să sporeşti în vieaţă
curată şi în fapte bune, chemând pururea pe Dumnezeu în ajutor. El, prin a-tot-puternicul său har,
va ajută dorințelor tale celor bune, şi prin năzuinţa ta se va săvârşi mântuirea ta). Evident că
persoanele, care doresc să se înlăture de lume, de
vălmăşagul vieţii sociale, au dreptul cele dintâi la
mănăstiri. Ca „unele ce au un scop principiar: veşnica alergare după o problemă, ori contemplarea
misterului lumii — a fiinţii lui Dumnezeu, liniştea
şi rugăciunea trebuie să le însoţească pretutindeni.
Din acest punct de vedere, mănăstirile vor păstră
patrimoniul sfânt ai tradiţiei. Din mănăstiri a ieşit
1) Nicodim

Munteanu;

Ce să crezi şi cum să trăeşti,
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acea filosofie naturală, cinstită şi ideală. Mai pot
veni la mănăstiri bolnavii, mai ales cei sufleteşti,
infirmii, bătrânii, toţi depărtaţi de sgomot, să-şi ducă
în linişte osânda soartei lor. Au dreptul toţi acei,
cari nu-s mulţumiţi cu felul de a fi al organizaţiei
sociale, cu mizeriile societăţii, şi dorese altceva mai
bun, mai ideal. Mă retrag la mănăstire, unde voiu
găsi -o alcătuire socială cu totul deosebită, cu alte
moravuri, alte tendinţe. Dar pe lângă aceştia de sigur că au tot dreptul toți aceia, cari în afară de
meditațiune şi linişte sufletească, cer rostul faptei,
al lucrului. Azi mai ales, monahismul nu-şi mai are
rostul de a consistă din simpla retragere de lume.
Greutățile vremurilor îs mari. Binele azi se vede în
folosul aproapelui. De altfel n'a zis însuşi Mântuitorul să iubim pe aproapel-? Cine zice că iubeşte
pe Dumnezeu, iar pe aproapele urăște, mincinos este ;
şi cum poate iubi pe Dumnezeu pe care nu la văzut, când pe aproapele pe care-l vede nu-l iubeşte?
Dumnezeu este iubire! Și in a lucră, în a face ca
societatea să prospereze, ială chemarea monahului
din vremea noastră. El e egal cu un luptător pentru idealul creştin. Va fi un soldat pururea înarmat
de.a purcede la luptă. Lupta cu ignoranţa, cu destrăbălarea, lupta cu nedreptatea, luptă cu tot ce-i
în afară de ideia creştină. Pentru aceasta el însuşi
"trebuie să fie lămurit asupra ideii conducătoare, el
.. însuşi trebuie să fie disciplinat... <«oreine se consacră vieţii monahiceşti, nu mai e stăpân pe sine
şi voinţa sa, ci rămâne :în totul după Dumnezeu,
supus canoanelor monastice şi voinţii superiorului
său, până la moarte» el însuşi trebuie să aibă o
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vieaţă pioasă, să fie cuvios, să fie
„cuvânt un monah luptător trebuie
nalitate. Să se sfârşească odată cu
neşte în “schituri. E nevoie deci de
o cultură. superioară,

devotat. Cu un:
să fie o persoanarhia ce domoameni. Şi prin

prin o bună tactică educativă:

Sar ivi mulţi oameni, sar puteă face multe. E nevoe.-de oameni. li vom căpătă nu prin legi, care
rămân pe hârtie, ci- prin muncă, prin lucru sincer.
Iată regulamentul monahal dela 1873 e bun, cât se
poate. de. bun .în unele privinţi, dar ce folos, el însuși a.rămas ideal chiar: după 36 ani!! Drept aceia
ce-i de făcut ?
I. Centralizarea monahilor. e condijia principală
dela care depinde bunul mers al monahismului în
viitor
— a monabhismului luptător pentru biserică.
Sunt prea separați monahii ; prea lipsiţi de control.
Dacă în: trecut am avut atât de multe mănăstiri,
aşă eră spiritul timpului. Azi timpul cere altcum şi
ne vom conformă.
“- “Tuturor . toate m'am făcut pentru a-i dobândi

întru Dormpnul», zice Sf. Apostol

Pavel. Ne

trebue

un anumit număr de mănăstiri, dar care însă să
fie deplin organizate. Neuitatul Melchisedech Stefă-:
nescu, Episcop al Romanului, cereă aceasta încă
de pe la 1883.?)
”
Mi se pare că Mănăstirile Neamţu și Secul, Vă
ratec cu.Agapia pentru Moldova; Tismana şi Horez pentru Oltenia ; Cernica, Căldăruşani, Pasărea,
Ciorogârla, pentru Muntenia; Cocoş şi Cilie pentru:
Dobrogea, -ar fi deajuns pentru astăzi. Adune-se:
1) Melchisedek — Papismul
Rezatul Româmei.

şi

starea

actuală a Bis. orth. în
:

—
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toți monahii din. celelalte.
părţi aici ; dee-se acestor:
mănăstiri vetrele lor din vremi (şi aceasta ar,
puteă, căci rămâne Statului mulţimea celorlalte
schituri, în care ar. puteă face ce-ar vrea; în orice
caz credem: .sanatorii, ospicii, case de corecţii, spi-:

taluri, ferme-model, conace pentru

călători ori sta-.

țiuni climaterice ş. a...); dee-se o sumă generală anual. pentru mănăstiri, să zicem două milioane, şi;
ce nu sar putei face?. .
DE
Azi se cheltueşte peste 700. 000 lei la: 798: monahi şi 1766 monahii împrăştiaţi în toate unghiurile,
în afară de eforiile spitalelor civile, aşezămintele:
Brâncoveneşti, Sfântul Spiridon-laşi Madona-Dudu
Craiova, care deşi instituţii pasticulare, au sfintele
lor loeaşuri, pentru. care alcătuesc buget aparte.
Avându-şi biserica. fondul ei sigur, va merge înainte.
Maica Streinescu, o bătrână respectabilă din
mănăstirea: Văratec, în convorbirile dese,. ce 'le aveam, îmi repetă: «Daţi mijloace mănăstirii şi” vă
fac totul». Şi aveă. dreptate. Cum ai să elădești”
cevă, când n'ai, material? Iar Statul nu l-ar împie-:
decă nimic ca să dei acest ajutor, căci pe lângă
că are la îndemână despăgubirile arătate, dar,are:
o datorie veche faţă de biserică. Toate instituţiile
în această ţară au fost ajutate pe deplin dela 1850
încoace, singură Biserica a fost lăsată în părăginire, şi când ea a dat Statului atâtea. foloase materiale... să nu mai vorbesc de celelalte!! ... . -..
Se cheltueşte atâta pentru a se face palate neîntrecute pentru închisori şi ospicii de nebuni. S'au
făcut atâtea ateliere prin penitenciare, s'au înființat atâtea societăţi de patronaj; dar pentru. monahi
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nimic ! exclamă un biet călugăr prin ziarul “Universub 2)...
a
„i.
Eu personal mi-amintese de pasajul neîntrecut al
lui Carlyle: «Ce fel. de reformatori şi muncitori
sunteţi voi, aceia, cari lucraţi numai asupra materialului putred ? Cari nu vă gândiţi -câtuşi de puțin de material cât timp e încă sănătos? Cari-l
stoarceţi şi-l încărcaţi cu. noi biruri şi dări, până .
ce se hotăreşte şi se declară singur putred şi atunci
îl înhataţi şi lacomi spuneţi : Acum să încercăm să
scoatem ceva bun. Greşiţi în toate chipurile, prie-

tenilor....» *), Odată centralizaţi, se impune :

II. O organizaţie,o disciplină.
Desigur că va fi. în spiritul canoanelor şi a sfinţilor părinţi, dar cu o privire mai largă. E bun articolul din Regulamentul actual că nimeni nu poate
fi tuns în monahism, fără încuviințarea Sf. Sinod.
O autoritate unică. supremă se impune. Cari vor fi
însă . condiţiile de admisibilitate ? Aici cred că trebue să se deă toată atenţia. Atenţie! Atenţie! Nu
oricine poate fi monah. Trebue să ai vocaţie. Trebue: să ştii greutăţile... Trebue educaţie. In privinţa tinereţii mai ales, atragem atenţia.
!
E scandalos cum e. acum .ca fiice tinere de 16
ani'să fie călugărite, ca apoi să regrete toată vieaţa,
căci este credinţa — şi bună e — că votul lui Dumnezeu nu trebue călcat — deşi bunul simţ ne învaţă că chiar .un jurământ, când te obligă la fapte,

pe cari nu le:poţi, decât să fii ipocrit, mai bineil
.

PU
1) Universul No. 303, 4003.
2) Citat C. Antoniade, op. c. paz. 135..
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calci. Irod ar fi avut un păcat mai mic, dacă şi-ar
fi călcat jurământul faţă de Irodiada şi n'ar fi făptuit scârbosul omor. Tineretul trebue admis cu pre
cauţiune.

..

.

-

Etatea mai potrivită poate ar fi 20 ani fetele,
25 ani bărbaţii. Aceştia însă vor trebui puşi sub
o ispitire canonică dela 6 luni până la 3 ani cel
mult. Oricare nu va da anumite dovezi, să se res=
pingă. Noviciatul se va face în legătură cu aptitudinile rasoforului. Astăzi nu-i nicio selecție: toţi
la cărat apă ori la măturat ogrăzile. Şi apoi e o:
nedreptate strigătoare la cer : Sunt sărac, vreau să
mă fac monach.... Sunt ţinut şease şi şeapte ani,
până când sunt admis; alţii deabia vin — în şease
luni
— sunt călugăriţi, numai fiindcă au avere ori
e nepoata cutărei! Sa uitat canonul 19 Sinodul
VII ecumenic.” Pentru Dumnezeu, aici la mănăstire averea nu trebue să aibă valoare — toți egali. Ne strădănuim să căpătăm egalitate socială
la lume şi acolo unde nici prin gând ţi-ar trece,
că nu se practică. .. se fac lucruri după sprânceană !
Asta-i non-sens ! Odată admis, monahul să rupă cu
lumea şi ce âre să deă comunităţii. Vieaţa în comun mi se pare cea mai nimerită pentru monahi.
Ea a fost practicată de creştinii primitivi... idealiştii şi azi o visează.... monahii trebue să o realizeze. Se obiectează că maicile sunt zavistnice.... geloase. Ce-i asta ? Cine vine la mănăstire, vine sub
anumite condiţii. Cine vrea să 'stea, cine nu, să se
ducă. Dar se va zice: «se desfiinţează mănăstirile

atunci ! Rău cu rău, dar mai rău fără rău». Cam
un asemenea argument . se aduce.şi în cartea ră-
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'posatului Nifon: Popescu, ''stareţul Sinaei, cână ne
“arată

de'ce- se călugăresc cei tineri —

'să ne facă
bătrâni...

copiii : «Cine

nouă slujbele religioase... noi suntem
de-i facem,

sunt nesupuşi,

de nu, suferă

biserica. Mai binesă fie răi, dar să fieîn biserică»!).
E drept că e o dilemă din care nu pot eşi superiorii, dar cine zice aşă, nu-i monah... Apoi nu-i astfel... Un călugăr de 30 ani sau chiar de 40 ani e în
floarea vrâstei — călugării ar: irebui să trăiască până
la 100 ani.
Sa
Ei bine, aceia pot face toate serviciile. Ba, se
cată să fie mulţi—orcum ar fi--şi aici e răul. Nu.
Cât de puţini dar conştienţi. Mult pot face cei puțini buni împreună. Da, vieaţa în comun. Prin 'comunism s'ar evită ca unii monahi să monopolizeze
noviciatul, cum e astăzi, unii au câte 5-—6 ucenici,

alţii nici unul. Şi aceasta pentru speculă, căci leafa
ucenicilor după: ce-s călugăriţi, se iă de ce! mare,
„“părintele» ori «măicuța» care-i îngrijeşte. El trăeşte bine, iar ceilalţi muncesc. O adevărată sclavie
Şi nu-i drept!
- În cazurile extraordinare o bătrână poate avea
“cel mult o ucenică. Toţi vor locui în . incinta mă-năstirii. In afară de cetadelă, pot locui bătrânii ori
"bătrânele recunoscute cu autoritate. :
"
In orce caz mănăstirile trebuese scoase din sate
Vieaţa lumească e moartea mănăstirilor. Aş fi prea.

rigorist, când aş zice că zid mare să încingă întreaga "mănăstire: Cine vreă să fie monah, să aibă
greutăţi,

dar va aveă şi respectul din partea tuturor.

1);Nifon Popescu.—Mănăstiriie în România.

-

—
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Atunci când vei vedeă un monah, să vezi un'om.
Toţi monahii vor. fi. în. unire, în legătura dragostei întru lisus Hristos. lar deasupra tuturor, con-

ducători nu vor pateă fi oreine..
Superiorii mănăstirilor, ca şi membriiîn consiliul
spiritual, vor trebui să aibă pe lângă vieaţă cuvioasă
şi titluri. academice.

Iată,

legea

arhiereilor

titulari

nu se respectă. Cine ar fi mai bun.superior că
un arhiereu ? Şi voi, licenţiaţi în Teologie, care
vă călugăriţi, ce rol altul mai frumos aveţi decât
să scoateţi aceste sfinte locașuri la lumina vremii?
A, nu ca să trăeşti bine e rostul tău,-luptătorule,
nu... ci alţii săfie fericiţi de pe urma, ta.
.
Consiliul spiritual trebue să fie pe deplin autoritar.
Consiliul economie (econom, casier, arhondar, eclesiareh ş. a.) să fie nebănuit în cinstea-i..
Nu mai
vorbesc de rolul cel mare: pe -care îl are confe:
sorul. Câţi duhovnici ai azi la mănăstiri?
-- =:
III. Ordonându-se astfel.toate, fiecare să se. în:
filtreze de ideia unică, pe care nici când să o în" lăture... «Pe urmele lui Hristos».
Ce-a făcut Hristos în cutare- împrejurare, cum a
luerat el?
Care —a spus —- că e menirea oinului ?
.
Lumină deplină asupra conştiinţei sale şi vieaţă
cuvioasă, şi va dobândi toată iumea. Ce. mult în-.
seamnă conştiinţa la un om, se vede. din ce-a făcut.
acel pastor protestant
din «Pe: urmele lui Hristos»:
a lui G. Petrov, ori Ciril Ignatiev
al lui :N. Potapenko. 1) Luminaţi de rostul lor, ei au făcut mi1) N. Potapeako. — Ia slujba. adevărată.

*

-
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.—

493—

nuni. Căci un lucru, mai ales un monach,

nu tre>

bue să uite: cuvintele Apostolului lacov—credinţa
fără fapte este moartă, precum. trupul fără duh.
)

- Asupra
Di scris

atribuţiilor ce se pot da mânăstirilor s a

o mulţime.

Sa înşirat o serie întreagă de atribuţii. Toate-s-s
bune.
Ele de altfel iese din o simplă ochire ce am
făce-o în trecutul mănăstirilor noastre. Dar mai cu:
seamă aici mi se pare că trebue să avem în ve=
dere nevoile timpului cum şi inclinaţiile ori aspi-.
rațiile indivizilor, ce s'au călugărit.
Drept aceea nu toate mănăstirile să aibă aceleaşi
însăreinări, Unele vor aveâ într'o direcţie, altele
într'alta.. Toate însă, repet, vor aveă caracterul re-

ligios în primul loc. Şi dacă e chestia de chemarea

vremii... apoi ea nu va fi numai să «omoare uritul», urîtul vrăjmaşul de moarte al călugărului, ci
să meargă să propovăduiască cuvântul Domnului.
A. Predica, propaganda creştină în sânul neamului e cea mai mare lipsă în vremea, în care
trăim. Această propagandă se poate face prin şcoli
„nu la oraşe nici la sate, acolo le are statul» ci

chi
în mănăstir
ar i. Şcolile confesionale sunt prima

«chemare
Varatie

a mănăstirilor, Ce ar fi să avem
un

«sacre

coeur», unde

să

se

la M-rea

adune

fetele:

să înveţe şi programa statului, dar şi acea pietate
isvorită din acel sentiment religios, care astăzi —:
cu educaţia liberă a oraşelor — nu-l mai găsim !
Se va întrebă cineva ce-i de nevoe aceasta! O, este..
Religia este fundamentul statului. In. ea e toată

:
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dreptatea şi dragostea, fundamentele existenţei întregului univers. In ea e adevărul, în ea e idealul...
Ce-i religia, decât cultul idealului?! Prin ea se capătă tăria caracterului şi libertatea omului: «Tăria.
caracterului şi mintea luminată trebue să se unească, dacă e să ajungem la un grad înalt de libertate politică, şi să ferim națiunea de pierzare 1).
Ce ţi-ar fi, să vezi un liceu de domnişoare la poa-.

lele munţilor, în aerul curat şi atât de răcor! os
Pen-

ru educaţia fizică cât n'ar folosi! Pedagogii mo:
derni cer depărtarea instituţiilor de educaţie în mijlocul firii. Aceasta e de dorit. Să nu uităm că Şcolile călugăriţelor, pe cari le patronă d-na de Maintenon la Saint-Cyr, la sfârşitul domniei lui Ludovie |
XIV,

au

dat

toate

doamnele

franceze

în

secolul

XVIII 2), doamne cari au făcut strălucirea timpului
lor. Unde ce azi în România o doamnă de Mainte-

non ! Şi problema educaţiei femenine e o problemă
de vieaţă şi de moarte a statului Român!!
Dar seminariile clericale, ele nici n'ar trebui să-şi
aibă alt loc decât în mănăstiri! Desigur că aceasta
nu sar puteă pentru Facultatea de Teologie, care
trebue să fie în contact cu toată ştiinţa şi desvoltările omeneşti... dar celelalte instituţii elericale în
mănăstire îşi au cel mai potrivit: loc. N'am aveă atunei acel scepticism, care la mulţi cade în necredinţă, ce se vede printre preoţii noştri. Eu ştiu că
ceeace 'spun, sunt lucruri şi dacă nu se fac îndreptări, e rău,
1) Genz : Politische Freiheit, citat Aurel Popovici,
2) N. Iorga. — O utopie didactică, Neamul Rornânesc

An. 1, No. 10.
,

literar

4
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Căci un lucru : cerem luptători pe arena vieţii,
vrem o biserică independentă, nu stăpânită de politicianizm şi umilire, vrem Episcopi şi Mitropoliţi
ca un Antim, ca un lacob Putneanul — chiar ca
însuşi Gavriil Calimah -— ca un Grigorie, ca un Veniamin Costache. Ajunge zilei răutatea ei. Vrem ca
bisericile noastre să înceapă a fi amvoane de pre-dică. Nu zice canonul că preotul care nu predică

să se îndepărteze... Vrem

vieaţă creştinească,

Drept aceea, în mănăstirile noastre pot fi şcoli.
«O şeoală monahicească pentru predarea învăţăturilor sfinţilor părinţi şi dreapta înţelegere a
sfintei scripturi «cunoaşterea dogmelor ortodoxiei».
In mănăstirea Neamţu cândva, pela 1855, idealistul arhimanarit Dioni:ie Romano, reuşi să înfiinţeze
un seminar 1). Dar cine nu ştie peripeţiile acelei
şcoli... cu grad 1 şi grad II şi chiar cu Academie!
Intunericul ignoranței călugărilor l-au înnecat.
Acum a sosit însă timpul. Cine va înfăptui dorința

mare ?!

.

Apoi Tipografia cărților Bisericeşti, în loc de a
fi în Bucureşti, unde suni atâtea tipografii, de ce
mar fi la o mănăstire, unde lucrători' să fie monahii... Aici sar edită serieri clasice, căci învăţământul clasic ar fi ocupaţia cea mai nemerită pentru mănăstiri: S'ar îndeplini astfel cel mai mare
gol în literatura noastră, care gol ne împedică de
a merge mai departe, că se ştie ce rol au traducerile în literatura unui popor. Iată noi n'avem pe

1) Vezi Ilrisovul cu No. 3116, 28 Mai

155.
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Platon în româneşte, n'avem pe Crisostom,
n'avem
pe Cicero.
:
.
Am alcătui atunci o Bibliotecă monastică, în
care
Biblia ar jucă rolul preponderant. Noi n'avem
Biblia. Orcât ar râde cinevă, dar aşa-i. Avem ediţiile
oficioase dela Buzău şi "Neamţu, dar n'avem
acea
carte oficială, care să poată fi acceptabilă tutulor

credincioşilor. Unde-i Institutul

Biblic?

Sa

scris

atât de mult în această privinţă... Părintele Moraru
a strigat mereu, dar cine l-a auzit? Singurul DAlimăneşteaau a dăruit câteva mii de lei.
Arhiereii noştri par'că nici n'ar fi fost din lumea

asta.

Ce ine să ai cu ce trăi, nici îţi pasă de ceilalţi !
«Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, seceri de
unde n'ai semănat şi aduni de unde ni'ai împrăştiat, temându-mă am ascuns talantul tău în pământ,
iată ai al tău». — <Slugă vicleană şi leneşă, ai
ştiut că secer de unde n'am semănat, şi adun de
unde n'am pus, tocmai de asta se cădeă ca tu să
“fi dat argintul meu schimbătorului, şi venind eu,
„aşi fi luat al meu cu dobândă... Aruncaţi-l întru
întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor»!),
Apoi, Aluzee, în care sar puteă adună treptat,
"treptat, din cele multe relative la trecutul nostru...
Un început în această privinţă la Sinaia.
*
"Muzica, pictura, sculptura, unde ar putei fi mai
mult cultivate, decât aici, înliniştea şi contemplarea
firii? Pinacoteci şi şcoli de muzică.
21)

Mat. XXV, î0. -

—
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“Icoanele ar putea fi făcute de monahi... toate
lucrurile pentru serviciul divin.
Şi înaintea trecerii la alte ocupaţiuni, care pot
fi călugăreşti, să vorbim puţin de serviciul divin,
de slujba bisericească.
Netăgăduit, că azi unde se slujeşte mai aşezat,
e la mănăstiri.
Dar serviciul cel prea lung, psalmii cei atât de
mulţi, ca şi ceasurile cele atât de mari, fac ca şi
aici, ca în întregul orient, să se vorbească mult neînţeles. Nu ştiu cum se face... suntem aşă de formalişti,
Mântuitorul a zis: nu rostind vorbe multe, însemnează că vă închinaţi lui Dumnezeu, ci când
vă rugaţi, ziceţi «Tatăl nostru». De sigur că e necesar cultul extern, şi astfel cum e, a isvorit din

trebuinţele

veacurilor.

Şi tot ce-i din inimă, din

conştiinţă e bun. Dar astăzi noi am rămas numai
cu învelişurile. Unde-i sufletul creştin ? Deci, dacă
un conciliu ecumenic e greu de adunat ca să mai
reformeze în cult, atunci e o datorie ca tot-cât se
face, să se facă cu conştiinţă, .
Să se slujească deci tot, dar liniştit, nu grăbit,
cu înţelegere.
:
Predici explicatoare asupra serviciului divin sunt

absolut necesare. Câţi îşi dau seama azi de mărețele simboale ale cultului dumnezeese! Fiind
totul în conştiinţă, din suflet,: cu înţelegere se

poate

adăogă

slujbii orice podoabă.

Astfel coru-

rile religioase ar puteă fi de faimă la mănăstiri,
Formate din monahi şi din elevii şcoalei de cântăreţi, care orice sar zice, tot în mănăstiri şi-ar
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găsi cel mai nimerit sălaş, ar face din cultul religios o adevărătă splendoare. :
Da, mănăstirile pot fi centrele cultului. In ele ar
trebui să facă practică orce absolvent de seminar,
cel puţin trei luni înainte de a se face preot, aceasta spre deprinderea şi înțelegerea bună a serviciului. In sfârşit, orce aşezământ de cultură îşi are
rostul în mănăstire. In special, cât folos nu s'ar puteă aduce limbii şi istoriei, unde se cere statornicie şi răbdare, or teologiei şi chiar filosofiei! căci
vorba P. S. S. Episcop de Roman, Gherasim «pe
călugăr lumea îl ispiteşte, dar pustiul îl creşte». Se
pretinde pace universală, se pretinde regenerarea
naţiunilor, fără cultură nu se va puteă face nimic.
Căci ca singură apropie pe oameni, sfarnă bruta-

litatea şi ridică umanitatea.

Repet deci, un monah ca să-şi ajungă idealul,
trebuie să fie cult,
B. Cu frica Iui Dumnezeu, cu credință şi cu dragoste, Monahii se mai pot ocupă cu lucrul grădinei, cu agricultura—o fermă model, în care să se
uimească mintea omului când va pătrunde — pot
aveă diferite ateliere. La mănăstirea Agapia, maica
Cosmescu are atelier de şiac, pânzeturi, şi pare-mi-se
face afacere frumoasă. La Pasărea se lucrează diferite pânzeturi pentru «Furnica» şi «Albina». Apoi
cum e la Suzana dimia, ori la Ţigăneşti mohairul,
cum şi diferite lucrări de mână, care nu pot lăsă
pe o femeie. La mănăstirea Văratec avem sericicultură,
Creşterea albinelor, din care să se facă ceara
trebuitoare pentru lumânări, ateliere de ţesătorie, de

croitorie, hainele bisericeşti — sfintele veşminte —.
potcăpăria, scofii!e,
. camelaucele, ateliere de legă-.
torie, tartajii la evanghelii, cădelniţe, sfeşnice, policandre, diferite icoane, sf. vase, eruciuliţe şi toate
lucrurile trebuitoare pentru slujba bisericească, atât
de sculptură cât şi de strungărie, cum şi toate obiectele din biserică: tâmple, tronuri domneşti, strane
analoage, iconostase, se pot face în mănăstiri. Dar
câte nu s'ar face prin o administrare conştientă şi
plină de entusiasm, şi fără entuziasm monahismul
nu poate trăi.
Ce iese în afară de trebuinţele obştei să se vândă;
însă nu ca acum individual, ci să se lase acel urit.
obiceiu, ca maicele cu bocceaua de şiac în spate,
ori călugării cu traista de linguri
la şold, să vagabondeze prin târguri. Aceasta din spirit de corp,
preoţii înşişi să lupte a o înlătură, Să fie un «magazin de desfacere» care să cate a avea mai multe
debuşee în diferite capitale de judeţ, unde să se
găsească -câte un bazar al mănăstirilor. Bazarele ca
şi magazinele pot fi puse sub controlul unui administrator bisericesc.
Din produsul fiecărui lucru se va da un procent
la sută lucrătorului, iar restul va fi pentru feluritele cheltueli cum şi pentru «fondul obștei». Cu
asta s'ar ridică şi starea materială, care e atât de
decăzută şi ar deveni şi mai activi şi mai energici
monahii noştri,
Mănăstirile catolice şi pe acest teren excelează.
In această privinţă L.P. S.S. Mitropolit Primat n'ar
fi greşit, dacă, în escursia făcută prin Apus, ar fi
cercetat şi mănăstirile. Nu s'ar greşi, dacă s'ar tri-

mite bursieri în străinătate pentru ca să înveţe diferite meserii, cum dăduse ideia [.P. S. S. Mitropolit Pimen pentru Kiew.
Pentru toate aceste, averile mănăstirilor vor trebui administrate cinstit. Vinul, oile, vacile, bivolițele, boii, caii, trăsurile, vor fi pentru toţi egal. Să
dispară acele «vulnera legis» favorurile, cari atât
de mult atacă dreptatea. Astăzi trăsurile, de pildă,
nu

se

dau

niciodată celor săraci, ci totdeauna

celor

avuţi 1). Atunci întrucât se deosebeşte vieaţa monahică de cea lumească ?
Aprovizionarea. celor trebuitoare se va face de
iconom, căci este de dorit vieaţa în comun şi deci
pe lângă fiecare mănăstire poate fi <Uh magazin
de consum», dat pe seama unui 'monah, a cărui
moralitate va fi controlată. Acest magazin va fi
hotărit în o anumită parte a mănăstirii şi va fi închis în fiecare duminecă şi sărbătoare. Fiecare să-şi
cumpere ce-i trebue din ajun.. Sabatul să fie ziua
liniştei, Căci unde, dacă nu aici, să se respecte repausul duminical?
|
Acest magazin ar folosi şi în timpul verii, când
vor veni vizitatorii. Căci deşi vilegiatura — după
cum sunt azi mănăstirile —- aduce rău, totuşi nu
vom uită niciodată că mănăstirile noastre au o poziţie climaterică şi caracterul vechi al mănăstirilor

a fost şi ospitalitatea.

Ar fi bine ca această ospitalitate să se păstreze.
Insă trebue o regulamentare în această privinţă.
Nimeni nu va puteă locui în cetatea mănăstirii.
1) N.

Dărăngă.— Istoricul Mănăstirii

Azupia

—
-

|
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—
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Toţi vor locui pe de margini, la monahi a căror cuvioşie e evidentă. Vizita laicilor prin claustre le
poate fi folositoare. In lume ai necazuri, uiţi de
“* cele duhovniceşti... Aici în mănăstire — fie măcar
odată pe an—poţi aveă prilejul ca să te înalţi şi
să te ridici la concepţia religioasă. De aceea se şi
simte nevoia preoţilor. La mănăstirile, care sunt
staţiuni climater
— ice
trebue să se trimită cei mai
buni predicatori, preoţii cei mai zeloşi, care prin
discuţii, prin predici, prin vieaţa lor neprihănită,
pot aduce atâtea suflete dela moarte la vieaţă. Vizitatorii pot face apoi donaţii mănăstirilor, care
donaţii se vor trece în «sinodicul Mănăstirii» în care
se va fi amintind data înfiinţării mănăstirii—istoricul, numele ctitorilor, al domnitorilor —-evenimentele mai principale.
_
Aceste sinodice ar folosi pentru monografii în special şi istoriei naţionale în genere. S'ar reînviă
c:0nicile. Până însă să se ajungă acolo, cred, că
o
izolare completă de lume a mănăstirilor e trebuitoare, cel puţin aşă s'ar evită scandalurile ce
se întâmplă atât de dese în timpul verii mai ales şi apoi
ar fi şi în armonie
cu codul sf. Vasile de a cărei
regulă se codue încă monahii noştri.
C. Mănăstirile noastre ar puleă conlinuă şi mai
departe de a fi «locul de înmormântare a: familiil
or

i
sit

nobile».

|

Nimic mai firesc ca osemintele celor care au însemnat cevă în această vieaţă să fie îngrijite
şi venerate chiar sub o deosebită atenţie.
Ei bine, unde s'ar puteă îndeplini aceasta decât

*
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la mănăstiri,
“sarcină ?

In afară

unde

de

oameni

predica

EI

speciali

cuvântului

> ay
şi-ar - Taa-o e
”
SCĂnL 0

lui Dumnezeti,

monahismul va căută să lucre spre ajutorarea celui Ye a ut
slab, celui bolnav, celui sărman,.
Ospicii pentru bătrâni şi infirmi, orfelinate pentru orfani, spitale pentru bolnavi... Toate aceste
trebuese cercetate de monahi.
Curaţi cu inima, ei vor vedeâ pe Dumnezeu, căci
Mântuitorul a zis: «fericiţi cei curaţi cu inima, că
aceia vor vedeă pe Dumnezeu».
Şi fiindeă vine vorba de infirmieri, de surori de
caritate, cât timp nu se vor face cele de sus, şi
în special organizaţia internă a mănăstirilor, tot
imposibil. Căci fără a fi pesimist, dar prevăd scandaluri. Dacă nu-i educaţie, nu-i nimic.
A, când aceasta va fi, atunci timp de mai mulţi
ani, monahii vor fi învăţat medicina populară şi
preceptele de higienă şi în urmă vor puteă fi tri'meşi ca ajutoare la spitaluri ori infermieri, până în
cele mai depărtate sate.
Cât n'ar folosi călugării aşă educați preoţilor de
"mir, în greaua sarcină pastorală! Nici se bănueşte
„câtă forţă stă ascunsă şi nu se întrebuinţează încă !
Dar până atunci organizaţie, muncă,. disciplină:
orice abatere dela cuviinţă ori îndepărtare dela
anumite prescripţiuni, vor fi oprite înăuntru şi afară de mănăstire.
Să se sfârşească odată cu acea toleranţă, care
se zice că se acordă mănăstirilor «aşa cum sunt azi,
mănăstirile întreţinute de stat au caracterul unor
instituţiuni, a căror existenţă se mai tolerează încă

—
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în amintirea trecutului şi

vederea

ospitalităţii

ce

oferă vara, mai ales cele dela munte» 1). Vai, dacă"
aceasta este singura lor faptă !! Și am văzut că
nu-i alta!
”
Nu, itrebuie odată să se înţeleagă rostul... Cei
mari au deplină putere de a-l indeplini. Adevăratul
rost de a fi mâna dreeaptă a bisericii, pildă de stinţenie,

cinste,

muncă

«sinceritate,

tăcere,

muncă» 5

trebuie să .reînvie. Şi am nădejde în isbânda timpului. Eu par'că văd cum călugărițele franceze, germane se retrag încet, încet, lăsând pe ale noastre,
cum jezuiţii vor fi striviţi de simplii monahi români.
Nu vă mândriţi, călugărilor, ci fiţi modeşti. Nu vă
închipuiţi că voi sunteţi totul, nu. Călugării trebuie
să stimeze pe .mireni, fiindcă ei sunt mai superiori
aproape prin multele necazuri, pe cari le au în vieaţa
socială, pe care voi nu le ştiţi, nu vi-i dat vouă,
călugărilor, de a le şti. .
Dar viitorul social vă chiamă. Unde sunteţi ?
La poalele munţilor Carpaţi, în liniştea firii, în
aerul cel curat şi răcoros al Văratecului, văd ca
prin vis înălțându-se falnic o sfântă mănăstire de:
călugăriţe. Fiinţi nevinovate au venit aici ca să nu
se piardă în negura vremii — femeia e mai dedată retragerii, sentimentalismul ei fiind par'că pentru religie, cum virtutea şi vitejia bărbatului îl
chiamă parcă mai mult la luptă.
E mare mănăstirea. Sunt trei biserici. Cea din
cetatea mănăstirii e făcută cu osârdia femeii pline
1) N.

Dobrescu.

2) Carly:e.

Istoria

Bis.

Române,

190%,

par.

18f.
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de energie — Olimpiada. Cum numele simbolizează:
fapta! Celelalte două mai de curând s'au restaurat
şi sunt model. Casa Domnului casă de rugăciune.
Un zid mare înconjură întregul sfânt locaş de
cei făcători de rele. Pentru locuinţele maicilor, chiliile sunt presărate în jurul fiecărei biserici... mai.
sunt chilii şi pe de margini, dar acele sunt pregătite pentru vara, când vin vizitatorii. Numărul călugărițelor trece de 1200. In cetatea mănăstirii e.
şcoală: şcoala primară, profesională, liceul şi cursurile libere.
Dincolo, lângă celelalte biserici, e atelierul de lucru.
Se fac tot felul de lucrări: pânzeturi, scorțuri,:.
picturi ş. a.
|
Peste 300 de eleve primesc educaţia în limba şi
legea străbună.
|
Pedagoagele călugăriţe se port de minune. Ca şi
vestalele romane, călugărițele noastre lrebue să întreţină «focul sacru», focul culturii, al educaţiei
bunsi mame şi femei cetăţene; şi astfel precum în
vechime coloniştii luau din «Pritanion» spre a aprinde focul, unde întemeiau o colonie, aşă şi fetele române din mănăstire să iă. credinţa şi dragostea

de

familie,

focul

absolut

trebuitor

unei

bune

gospodine. O, cine a zis că religia nu-i cântecul de
veacuri ce alină suferinţele omeneşti?! „Ea dă nădejde, credinţă... dragoste.
Ă
Bă
Eră sâmbătă seara! In Aula mare e producţie:
Se cântă un psalm de o tânără însoţită de acompaniamentul unui piano. Ce reverie... Salonul e
plin de. tablouri... Uite par'că e expoziţie. Câte de-.
senuri frumoase ! Dar ce frumos e chipul Mântui-
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torului

când

zice: «Lăsaţi pruncii

să

vină

la mine,

că amin zic vouă Ingerii lor în ceruri
pururea văd
faţa tatălui meu».
Câte statui sculptate... ba şi lucrări în trafor
aj...
Fetiţele în rânduri stau în faţa unei
mese pusă
adhoc:
"O maică lămureşte o discuţie literară...
«Arta trebue să fie morală ?» La Sfârşit cor...
dar tăcere!
Maica stariţa însăşi vine să le lămur
ească despre
sărbătoarea de mâine. După serviciul divin,
vor face
0 excursie în pădure... Nu se tem...
Urşii demult
au fugit din pădure. Sus la pădure, în
timpul verii e “Sanatorium», iar în colţ e <infi
rmeria şi spitalul». In fiecare Duminică, fetiţele trebu
e să viziteze pe cei bolnavi...
Părintele astăzi le-a ținut o cuvântare
«Despre

iubirea de mamă».

Le-a spus:

«Care e chemarea

unei mame, cum trebue să crească copii
; cari sunt
drepturile mamei asupra copiilor ei;
dragostea ce
trebue să însoțească pe copii... Datoriile
faţă de
Dumnezeu».
|

II iubesc -atât de mult fetele

pe Părintele... dar

el mai mult. Vieaţa curată, sinceră, cuvio
asă-cucernică, plină de adevărată conştiinţă, face
să te crezi
că eşti în raiu!
A înserat!... Ia, clopotul trage pentru linişt
e...
<Să mulţumim Domnului că am petrecut
ziua în
pace».

i

Desigur, vă închipuiţi că vă vorbeşte un
tânăr...
sunt naiv.....Dar 'mam ce face... Ce scriu
— cred.
Acestea-s un ideal.

"

ÎNCHEIERE
In clipa, în care clerul se va trezi, el va găsi rostul tradiţiei. Să trezim simţul demnităţii şi chemării sale. Să nu-l lăsăm supus unor vlădici bă„ nuiţi, ori unor miniştrii indiferenți. Să-l facem să
nu se mai ocupe cu afaceri străine de misiunea
sa — căci orcât s'ar zice «dar neocuparea în deaproape cu datoriile misiunii lui pastorale» a fost
pricina cea dintâiu, pentru care reprezentantul religiunii a fost depreciat în faţa lumii, lăsând la o
parte curentele vremii : ura— nejustificată la noi —
în contra bisericii, curent importat din Apus, cum
şi acea instrucţie singură, fără să se intereseze, dacă
şi educaţia îşi are un rol.
Renaşterea unui popor se face prin renașterea

conducătorilor săi;
marea

adică

lor. Şi cine, dacă

mai bine
nu

clerul

zis prin afir(7503)

e che-

mat de a conduce?
Biserica

trebue să fie steaua conducătoare a unui

—

neam.

Ea

trebue

„să-i

02—

arate

acestuia

încotro

să

meargă, rostul ce 1 are pe acest pământ,
«Noi avem— recunoaştem—o biserică dominantă
de Stat—care e cea ortodoxă. Unde-i centrul ei
de
activitate ? Unde-i centrul de activitate creşt
ină?
se întrebă D-l Iorga în conferinţa dela Neamţu.
Unde-i, mă întreb şi eu!..
Mănăstirile noastre au chemarea de a înfăptui
centrul activităţii creştine, în sânul neamului „Românesc,
1909, Julie 18.
Mănăstirea Tăratec.
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