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Il. 

Duminică 15 Octombrie s'a prăznait în A'ba Julia 
veohia cetate în care se întăptaise pentru o clipă anirea 
Ardealulni cu Muntenia și Moldova pe vremea marelui 
Voevod Mihai Vit-azu — cea mai mare sărbătoare a nea- 
mului românese : încoronarea celui dintâi Rege al taturor 
românilor, în persoana făuritorului României Mari, a vi- 
teazalui Rege Ferdinand I şi a vitezei și înțeleptei Re- 
gine Alaria, | 

În catedrala anume zidită pentru acest scop și târnosită 
ca opt zile iai nainte de 1. P, S. Atropolit al. Sibiulai 
Nioolae, însoțit de un numeros cler, s'au sfinţit în acea zi 
de neaitat de către toți arhiereii români ortodocși, în frunte cu 
]. P. S. Mitropolit Primat Miro, și în fața Majestăţilor 
Lor, a gnvernului, a distinșilor oaspeţi şi a tot ce neamul 
româneso are mai ales, coroanele ce urmau să se pună pe 
frunter. auzustă a iubiţilor noștri Saverani. ” 

După aceea sa făcut încoronarea întrun baldachin, 
anume construit în fața clopotniţei. Majestatea Sa Regele 
a fost încoronat cu coroană de oțel, iar -Majestatea Sa 
Regina cu coroană de aur. 
-"Dangăt de clopote, sunet de muzici, bubnit de tunuri şi 

urale nestârșite au însoţit acest act culminant al sărbătorii 
și au vestit Inmii, că națiunea română prăznuește cea mai 
mere sărbătoarea a ei, o o 

Au urmat discursuri, ospeţe, defilarea armatei şi a unui 
neîntrecut de interesant” cortegin îstorio și alte distracţii 
ou care serbarea s'a prelongit încă dună zile în capitala 
rii - ş 
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Ca toată vremea ploioasă, serbarea a fost de o măreție 

fără pereche. 

Toată suflarea românească a laat parte din toată inima. 

la aceste înălțătoare serbări și s'a folosit de acest prilej, 

ca să arate în felurite chipuri dragostea ei fără margini 

pentru Auguștii Suverani și întreaga Familie Regal. Chiar 

gi populaţia maghiară a ținut să iu parte la aceestă ba- 

curie generală participână, prin reprezentanţii ei în par- 

lament, la serbările încoronării. 

Biserica noastră ortodoză a luat parte însemnată la 

săvârşirea acestui maro act național atât prin îndeplinirew 

serviciului religios al încuronării, care a fost aşa . de măreț 

“pi impunător, că a stârnit admirația tuturor oaspeților: 

streini şi a determinat pe Majestatea Sa Regelosă viziteze 

po I. P. S, Mitropolit Primat și să-i mulțamiască special 

pentru aceasta, cât și prin participarea în coipore la serbări 

a tuturor înaltilor ierarhi și nu mai puţin și prin manites- 

tările celor mai si'ere sentimente patriotice - și dinastice 

din partea căpeteniilor ei și a turmei drept credincioase. 

Așa de pildă, ce patriotism luminat și cald, câtă dra- 

goste față de Snveran și de dinastie transpiră din urmă- 

toarca telegramă a. Consistoriului din Oradea . Mare, fără 

să mai amintim de altelel 

„Cousistoriul episcopiei ortodoze române din Oradea 

Mare, restalornicilă din îmbirea Majestăjii. Voastre 

de biserică, întrunit în şedinţă plenară, adânc mişcat 

de ziua strălucită a încoronări:-Majestății Voastre de 

primul Rege al înturor românilor: în manele clerului 

şi al poporului ortodoz din această eparhie, cu onta- 

" gială supunere depune ia treptele Tr onului juruinta 

sa de felicilare -şi împloră binecuvântarea Tatălui 

ceresc asupra Majestății: Voastre, a Îlăvitei Doamnă 

Regina, a întregei Auguste Case Domniloare şi a unei, 

în veci medespărțile Românii“. 

ROMAN CIOROGARIU 
Episcopul OrăziisMari
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An luat parte la serbările încoronării și reprezentanții 
celorlalte confesiuni creștine : ai sașilor luterani şi ai un- 
gurilor reformaţi, precum și căpetenia religioasă a musul- 
menilor și marele rabin al evreilor, cari au fost de față în 
biserică la săvârşirea serviciului religios. 

Un singur punct negru a fost pe întinsul cerului Benin 
al încoronării primului Rege al tuturor românilor, o singură 
notă discordantă s'a auzit în uriașul concert al bucuriei 
obştești a neamului românesc, acestea au fost atitudinea 
bisericii romano-catolice și a afliatei oi, a bisericii ro- 
mâne unite, - N , 

Prelaţii catolici şi cei uniți nn bine-vait să între în - 
biserica încoronării, săi asiste lă slujba bisericească a sfin- 

| țirii coroauelor, ci au stat în chip ostentativ, ufară, 
Biserica al cărei cap poartă o întreită cunună și visează 

împărăţii lameşti, biserica aceea care umblă după prozaliţi 
mai ahtiată de cât fariseii din" vremea Mântuitorulai, bi- 
derina papală, care ţine să încheie concordat ca statul 

- român, biserica Romei, care are reprezentanţi diplomatici 
În fiecare țară și al cărei nunțiu fusese primit cu- puţin 
mai, nainte în Iași ca un adevăraţ prinţ, această biserică 

„a refuzat — pria chiar acel nunțiu — să ia parts la ser- 
viciul religios el încoronării, iar biserica românilor uniţi cu 

; Roma s'a asociat la aceat act nesocotit și vrovocător, care 
le urată că sunt cu totul streine de sufletul româneso, | 

Şi dacă purtarea episcopului catolic nu ne poate mira prea 
mult, ca români, pentrucă el este uogur şi i-a fost ca 
neputinţă să și înăbușiască sentimentele de: ură: împotriva 
neamului românesc, sentimente ps care totu căpeteniile 
politice alo maghiarimii de pe teritoriul României întregite 
au știat să le masoheze, ne miră peste măsură că nunțiul 
papal, care e italian, s'a patut ascoia Ja acest complot de 
ură și a săvârși 0 greșală atât de mare, mai ales din punct 
de vedere politic şi diplomatie, Cât pentru înalta ierarhie 
unită, sufletul ori cărui român trebue să fie sfâșiat de du- 
zere când vede, că frații noștri de sânge și în mare parte
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şi de credinţă stan alături de dușmanii seculari ai peamn- + 

lai nostru, de aaupritorii lor de ieri, ne răneso îniras îm- 

preună cu ci și mâhnese prin atitudinea lor neromânească 

și necugetată pe Snverenii țării în cele mai solemne clipe 

alo vieţii Majestăţilor Lor și a întregului popor. român. 

2. 

Ținuta capilor bisericii papistaze și unito a indignat pa 

toată lumea și a dat prilej da discuţio organelor presei. 
Reproducem dnpă ziaral „Libertatea“ din Orăştie (na- 

mărul 43 cin 19 Octombrie) descrierea împrejurărilor și 2 

felului în care s'a consumat faptul: | 
„După ce s'a ridicat şi baldachinul, iacă soscso episcopii 

papistași unguri, cu nunțiul papal dela Puccreşti și ca 

episcopul VWajlâth dela Alba Iulia în frunte, în haine de 

purpură roșie, foarte bătătoare la ochi, Ei re așează lângă 

tribuna din stânga clopotniţei, făcută și păstrătă pentru 
diplomaţii țărilor streine și solii lor. Ei nu intră în biserică, 

onde li s'au păstrat locuri de frunte, în apropierea alterulai. 

Lumea din loja cealaltă dela dreapta clopotniţei și ziarștii 

dia ea se miră, că ceata arhiereilor papistaşi se oprește 

acolo; Taci vine un statet din biserică și-i potteşte în 
lăuntru. Ei span, că nn intră, căci „dogmele“ îi opreso, ci 
stau aioi alară. Numai până aci pot da oinste Regelui: de 

"a veni și a se uita de departe la încoronarea „civilă“. 

Stafetul vede între episcopii unguri și pe mitropolitul 

Blajului Dr. Saciu, cu 3 episcopi ai săi: Frențiu, Hossu 

gi Nicalesca. Ii pofteşte. să iutre doară sfințiile lor, căci an 

păstrate locari de onoare. I-se răspunde, că nici ei nu pot 

intra, Stafetul merge și spune ministrului de culte ce a 

“ aflat. Acela trimite alt stafet, ca să vie în biserică cel 

puțin episcopii români. Nici acela nu-i poate îndupleca. 

Atâta au făcut doară, ca de lângă tribună, de jos, să urce 

cel puţin în: tribuna diplomaților și a solilor streinătăţii. 

Asta au primit-o și s'au urcat toți pe tribună. Aci, ua vlă- 
dio ungur se -plimba apoi dela un capăt al tribunei la eliul
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cu. 2 nemeși unguri, ceva baroni cei însațiau, și povestiau 
câte toate, vădit tâlcuiau, că ce bine a fost pusă la cale 
„lovitura“ de a vătăima serbarea asta „valahă“, prin res- 
pingerea  invitării de a intra în biserică... | 

Capii celorlalte confesiani: al sașilur, al reformaţilor un- 
guri, chiar și căpatenia bisericii turcești (mahomedane) și 
rabinvl mare evreese erau în bisarică. 

Numai pe Majlâth nu-l Jăsau „canoanele“ să intre în a- 
ceastă biserică ridicată po locul bisericii Ini Mihui Viteazu, 
pe care ci, papistașii, au ras-o d» pe fața pământului, ca 
niri nrmă pi pomenire de ca să nu mai fie, Cum să între 
ol acnm în aceasta, cara se înalță, otot biruitoare și străla- 
citoare, po locul celei stârpite de ei şi vestind de azi în- 
colo birainţa celor umiliți, pe cari înăltetu-i-a Domnul peste 
asupritorii lor?l%, | 
Indignat peste măsură ds această îndrăzneală a dușma- 

nilor neamalni nostru, din cari, vai! unii au sânga româ- 
neso în vinele lor şi se zic încă români, acelaș ziar pub- 
lică în numărul ăn de la 26 Octombrie, un articol intitu- 
lat: „Catolicisiul — pârghia *Naghiarismului“, în care 
se dan pe față lucrori grave de tot şi din caro spicuim: 

nln aceeaș Duminică de 15 Octombrie, când episcopul 
Majlăth dela Alba Iulia, acest dușman nu al bisericii ro- 
mâneșşti ortodoxe numai, ci al tot neamului româneso, ală- 
turea de dușmanul la fel de inare al nostra și al statulai 
românesc, episcopul papistaş 'Glatifelder dela 'Poroişoara, 
pregătian și dădeau bizerieii celor 13 inilioane de români 
ai acestei țări lovitura lor obraznică, hotărîud a nu intra. 
în biserica încoronării, fiindcă slujiau întrinsa 17 arhierei 
ai acestei biserici,— pe atunci în Buda-Pesta eran “întruniți 
toţi episcopii catolici ai Ungariei și cn preoții lor mai 
înalţi și ţineau un mare sfat al căpeteniilor bisericii catolice. 

Acel mare sfat papistaş, par'că voea să fie au răspuna 
„la Încoronarea dela Alba Iulia și un strigăt care să se audă 
nu numai în Buda-Pesta și Ungaria, ci în Jago-Slavia, în 
Ceho-Slovacia. și în România.
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Arhiereul Ştefan Zadravecz, ceva ceho-slovaa maghiarizat 

— şi ds aceea, ca toți renegaţii, mai catolic decât papa, 

„mai ungur decât uvgurii —a ţinu: o vorbire în care, priatro 

alte isbucniri alo patriotismului său neaoș maghiar, a spus: 

„Catolicismul maghiar este eingura putere mișoătoare a 

integrităţii maghiare! Dovadă despre aceasta ne dau statele 

care au luat hotare dela noi și cara fa2 azi total, ca să 

se pună bine cu religia catolică. 

Câtă vreme croata! e catolic, statul iugo-slav se vede 

mereu ameninţat. | 

Câtă vreme slovazii şi rutenii sunt catolici, statul ceho- 

slovas nu va putea dormi liniștit. 

Chiar dacă nu ştiu vorbi ungurește, câtă vreme sant ca- 

tolici, ei trebue socotiți ca unguri și sant stâlpi ai inte- 

grităţii maghiare“, 

Astfel de cucurigu cânta nn cocoș papistaz maghiar în 

Buda-Pesta, în aceeaș zi, când soțul Majlâth respingea la 

Albu-lulia învitarea Curţii do:nnitoara române de a intra 

în biserica încoronării, română și aszea, drept credincioasă, 

dar nn papistașă, 

ai multe gazate ţin a' valea o legătură întrs oncariga. 

papistaş dela Buda-Pesta și pasul obrazuie al  papistaşilor 

dela Alba-lulia. 

Dar obrăznicia dela Alba-Iulia nu « o întâmplare sin- 

guratică. Numai cn o săptămână înaiate, episcopul papistaş 

al TPemişoarei, Glattfelder, alt renegat, a dat: o circulară 

“prin care opreşte ps preoții papistași de a lua parte la 

serbările pe care ministerul do agricultură le aranjase în 

jurul împărțirii la ţărani a moșiilor ce Îi se dau după legea 

agrară. Ci-că aceea nu este împărțire cinstită și legiuită, 

ci un jaf făcut în averea lor, a a papistailor, celor cu moșii 

mari pretutindeni! Preoţii lor să nu iee parte la acela îm” 

părţiri. Numai că nu le spune: Mergeţi mai bine în bise- 

rică, blestomaţi și aruncați „anatema“ asupra hoţilor do 

valahi, cari ne despoae de bogăţiile îpe caro lo am știat 

noi câştiga dela credinciozii noştri...
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stă biserică ipapistașă în statul româneso? Și până când 

statul va suferi provocătoarea pășire a acestor îndrăzneți 

vrăjmași ai noștri, ai românilor și ai statulai nostru?, 
+ Noi știm că în toată lumea, în toate statele, biserica pa- 
| pistasă e cea mai „cuminte“, cea mai „supusă“, cea mai li: 

pită—că să nn-i zicem lipitoare—față de stat, pentru ca 
bine să-i fie ei peste tot locul și părtașă să fie făcută „de 

i mai multe bunătăți decât alte biserici. , 
Cam să înţelegem faptul, că numai în România, această 

i: trufașă și îmbuibată biserică, cutează a păși războinică î îme 
i potriva statulni ?.. >» , 
| | Ariticolul continuă să vorbiască de atitudenea episcopa- “EA : 

tului catolio la încoronare şi să înfiereze în deosebi pa tri- 
”misul papii pa lângă Curtea Regală română, pe nunțiul 
„Marmagi, care ar fi fost pus de însuși papa să facă necu- 
viinţa ce a făcut la încoronare și arată cum acest înalt 

prelat papistaş şi reprezentant diplomatic al Vaticanului 
îşi permite să facă jocul ungurilor în ţară la noi. 

' Destăinairile sunt foarte grave și statul ar trebui, cum 
| cere „Libertatea“, să ia măsuri aspre împotriva tuturor a- 

celor streini, cari la adăpostul birericii catolice, fao propa- 
gandă pa față și unelteso împotriva integrității statului. 

| 
4 

i Ei bine, se naște în chip fireso întrobarea: Ce rost are acea- 

| 
| 

  

  
  

3, | 

Cele afirmate de ziarul din Orăștie despre existența unei. 

telegrame a papii către nunțiul săn din București, în care-i 
poruncește să stea de partea ungurilor la încoronare, adică 
să nu participe, cu episcopii unguri catolici și cu cei ro- 
mâni uniţi, la slujba religioasă a încoronării, o spusese de 
mai nainte domnul N. Jorga, care deţinea ştirea din însăș 
gura unui episcop unit, care dojenit de domnia sa, pentru 
ce n'a intrat în biserică, s'a scuzat că n'a putut face alt- - 

- fel, pentrucă așa a avut poruncă dela Roma. . 
Acest nora îl repetă domnul Iorga în articolul săa des- 

pre încoronare, din Universul dela 18 Octombrie, 
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Iată partea din acel articol în cara se înfierează în deo- 

sei atitudenea nepetriotică a bisericii unite cu prilejul în: 

coronării și se pomenește de telegrama cu pricina: 

„Şi biserica unită? Biserica blăjeană, caro timp de două 

veacuri întregi a luptat pentru izbăvirea neamulvi din 10- 

bia a cărei sfărâmare se serbează astăzi ? Ea, care pria seri- 

itorii ei profeți, a ţinut înaintea raţiei stâlpul de foc prin 

care s'a îndreptat în cursul lungii ei rătăciri prin pustie? 

Această biserică, a cărei legătură însăg cu Roma a avut o 

singură. îndreptăţire: învierea amintirilor romane și întări- 

rea noăstră ia “ională' prin aceste amintiri? 

Biserica lui loan Inochentis Alicu, martir „eutru neam, a 

lui Samuil Claia, a lui George Șincai și a lui Petru Maior, 

chiar a lui Șuluţ, frate în 1548 cn ortodoxul Șaguna, stă 

după ușă, înțelegeți: după ușă, elăiuri cu nunțiul, un pri- 

eten de sigur, dar căruia n'avem nimic a-i cere în numele 

ideii noastre naționale, și alături și cu episcopul maghiar 

Majlăth şi cu clericii” lui. Afară în pridvor, ca să nu se 

spurce prin ortodoxia, cara, religie a atâtor milioane în 

România unită, cutează a fi și n voi să rămâie biscrică de 

stat. Un ordin dela Roma, o telegramă... Dar de când papa 

poruncește în afacerile naționale unei biserici care întâi e 

a noastră și apoi a lui, întru cât este afară “de recunoa- 

șterea dogmai și de dreptul numirilor și încă cu vois a- 

cestui Rega, ofensat astfel? Și cum? Nu sa găsit unul 

care să frângă de genunchiu o cârjă, care nu s'ar putea. pă 

stra - fără a jigni Rege și lL'opor în momentul su: 

premei concentrări naționale? Mult timp va apăsa asa- 
pra bisericii unite amintirea acestei neicrtate greșeli, care 

tinde a o izola do inima neamului nostru, care cste una 

singură. O astfel de atitudine, când nu era vorba de nimio 
confesional, ar fi patut atrage și sancțiuni, Căci uici un 
stat n'are datoria de a susținea o biserică în stare să-şi ia 
în asemenea chestiuni directiva de aiurea“, 

La învinuirile și precizarea categorică a domuului org 
cineva dintre prelaţii uniţi a răspuns, sub anonimat, pia
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ziarul „Unirea“! dela Blaj următorele, pe care le reproducem 
după „Weanul Ronrânesc““ dela 29 Octombria : 

„Lmerul nu esta a ss lua prea tragic, Oficielitatea bi- 
sericii noastre nu face, pentru că nu poate și nu-i permis 
să facă, politică de partid. De aceea a participat la serbă- 
rile dela Alba-Iulia, Iuână parte la actul civil al încoronării. 
Că apoi n'a participat și la actele de natură religioasă, cara 
i-au premers, este numai o consscinţă firească şi logică a 
pinctuiui său de vedere în ce privește rapertul săn feță de 
stat: deplină paritate şi egală îndraptăţize cn toate confe- 
siunile rreunoscută aln țării, inclusiv cea ortodoxă. Partea 

religioasă a scrbărilor dela Alba-lulia a fost aranjată fără 
concursul bisericii noaatre, întru toate dură tipicul conati- 

tmțici veehiulei regat şi cum aceasta era abzolut inadmisi- 
bi] în cttatea hotăririlor dela 1 Deceinbrie 1918, biserica 

noastră n'avea ca cănta în această catedrală a ortoloxis- 

mului, fără să renunţe la aspiraţiile sala legitiine, care ns- 
apărat vor trebui codifinite în nona constituție a ţării. In 
atitudinza dela Alba-Talia a bisericii noastre—peutru cara 
ma fost nevoie da vici un ordin sau telegramă a Papii— 

nu este deri nimic extraordinar și mai curând ar fi fost, 

dacă era alta. Nu trebuie deci 5 no tupbure cât de puţin 

atacarila care s'au pornit împotriva ei pe tema aceasta. Ori, 
de. unde ar veni și cu ori câtă vehemenţă s'ar pune în s:enă 
ele nn snnt--ori cât ar invoca și accentuă alte motive— 
de cât efluxul pătimaș al unui coidamnabil reacţisnarisra re: 
ligios,. inspirat de ortolozismul, care, după cum spune 
domnu! Tora „cutesză a fi şi a voi să rămână biaerică de 
stat“, dar care uu poate să mai aibă nici o tărie în acest 

veac el ideilur eava ini avansate de cât-acele care au prezi- 
dat Ie constituţia veche a țării. In loc de orize alte santimate 
să me lăsăm deci a î stăpâniţi singnr de înțelesul cuvin- 
tslor mult grăitoare ale sidatalui Pavel: „Seo cai „eredidi 

„CE certna sumă, 

- În 1n: ea episcopatul anit să-și TEcUuOască iniensa gre- 
: y A . 0? a Aa şală, crima co a săvârșit față do neamul românesc, trecânp
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de partea duşmanilor noștri seculari în momentul cel mai 

solemn din întreaga noastră istorie, în loo să-și pună co- 

nușă pe cap și să mărturisiască „am greșit“, el răspunde cinic 

și sfidător la adăpostul anonimatului, ridică pretenţii la 

realizarea cărora a pierdut orice drept prin însăş atitudi- 

nea neromânească ce a avat-o cu prilejul încoronării și 

încearcă 'să tăgădoiasoi fără mustrare de cuget ceea ce 

afirmă un om care n'a mințit niciodată și nu poate minți, 
istoricul care întotdeauna a vorbit de uniţi ou multe laude, 
trecând cu vederea multa din păcatela lor, profesorul Nico- 

lae Iorga, 

Era un motiv binecuvântat pentru relații uniți să nu 

ia parte la- serviciul religios ortodox ce a precedat încoro- 

nării, faptul că „a fost aranjat fără concursul bisericii“ 

lor? Dar acest serviciu a fost organizat și fără concursul 

luteranilor, reformaţilor, evreilor și mahomedanilor, cari sunt 

de alt sânge decât uniţi, și totuş ei n'an socotit, că rapor- 
tul în care stă și vor sta comunităţile lor cn statul nu 

le-ar îngădui să stea câteva clipe lângă Suveran şi alături de gu- 

vernul ţării într'o catedrală ortodoxă, de care nniții, oricât 

sar arăta de zeloși față de biserica Antichristului din Va- 

tican, nu vor putea zice, că e oapiște idolească sau llcaș 

„omeneso, ori cumva clubul partidului căruia "aparține gr- 

vernul, care reprezintă acum Statul pe care-l boicotează 
prelaţii lor. 

Na înțeleg uniţii, că șefii lor bisericești au aruncat Sta- 
tului mănușa și că-l sileso să intre în luptă cu ei? O vrea 
aceasta întreg clerul și poporul român unit? Suntem con- 
vinși, că nu. 

Este o motivare serioasă și ongetată a neparticipării pre- 
laţilor uniţi. la serviciul religios al încoronării, organizarea 
acelui serviciu „întru toate după tipicul constituţiei ve- 
Chiului regat“, cum pretinde anonimul autor al răspunsu- 

“lui ce dă „Unirea“ în numele episcopatului unit? Cum 
adică? Românii uniţi nu recunosc valabilitatea prescripţiu- 
nilor constituţiei românești cu privire la încoronarea Suve- 

«
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ranalui ? După care censtituție pretind ei, că trebuia înco- 
ronat primul Rege al tuturor românilor? Nu caomva după 
constituția maghiară? | Că aceasta nu se poate, concedem 
s'o regrete domnii Majlâth și Glattfelder, dar nu [. P. 8: 
Saciu și P. P. 8. S. Hossa, Frențiu și Nicolescu, cari au 
ftcut cauză comună cu ei. 

Participarea la serviciu divin a] încoronării ar fi însem- 
nat pentru biserica uniti „renunțarea la aspirațiile sale 
legiliine, care neapărat vor trebui codificate în noua 
constituție a țării 2“. Nu, nicidecum, ci ea însemna că 
„biserica unită ar fi dovedit, că știe să caute pe căi legi- 
time, prin mijloace demne și pașnice îndeplinirea /egiți- 
îmelor ei aspirațiuni, dar acum și-a distrus cu totul orice 
drept de a mai cere și a-și mai vedea realizate aspirația- 
vile, din cauza atitudinei, necuviincioase tață de Suveran | 
și provocătoare față de statul și neamul Tomâneso, a căpe- 
teniilor ei. 

Na fost nevoie pentru această atitudine neroinânească 
„de nici un ordin sau telegramă a Papii 2%. Cu atât 
mai de neiertat, "dacă nu mai e nici accastă scuză a unei 
poranci venite de mai sus, dar din afară, peste care totag - 
ar fi trebnit să se treacă, cu atât mai grav, dacă prelaţii 
uniţi, de naţionalitate română, s'au așezat după propria lor 
ohibzuială alături de uu ungur și un nearoţ, cari nu şi-au 
putut înăbuși ara împotriva valahilor asupriți și disprețuiţi 

„de ai lor până ieri-alaltăicri 
„Dar să ascultăm în “această chestiuns pe domnul Iorga. 
Domnia:sa răspunde astfel anticolului din „Unirea! : 
„Unirea“ să nu caute a pune la îndoială afirmaţiunile 

mele: fefegrama dela Roma e un adevăr şi nn episcop 
unit însuș mi-a povestit drama luptei contra uvui ordin pe 
care conștiința lui nu voia să-l execute. 

Dacă nu dau numele lui, nu e de cât din teama de a-l 
expune răzbunării acelora csri nu văd de cât confesiunea 
și vită neamul, 

Iar dacă împreună cu opinia publică am criticat, dapă
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dreptul mea, atitudinea nelertată a aceatei biserici, care crede 

că se pot călca în picioare toate datinele unni trzcat de 

atâtea sute de ani, în care s'a păntrat legea lui Stefan cel 

Mare și a lui “Mihai Viteazu, n'a fost dorința de a vedea 

dispărând un aşezământ religios legat el însuș do mari 

momente ale nulturii noastre. ci de a o vedea și azi acolo 

unde ar fi dorit-o Gheorghe Și stai și Petru Maior, cari ar 

iscăli și ei astăzi cuvintele meleu, 

Mai spune autorul răpunsnlni din „Unirea“, că atacurile 

îndreptate împotriva bisericii onite pe această temă ar fi 

»efluzul pătinaş al unui condamnabil rencționavism, 

meliqgios. inspirat de ortodozisinul, care după cun 

spune .doinul Iorga, <cutează a fi şi a voi să rămăe 

biserică de stat», dar care nu poate să mai aibă nici 

o tăvie în acest veac al îdeilor ceva moi avan- 

sate... “. Reacţionară biserica ortodoxă și în deosebi cea 

română, reacţionar domnul Nicolae Iorga, care v'a înălțat 

atât de molt în ochii noştri și ai lamii întrepi, fraţilor 

uniţi en Roma și desbinați de noi? Si îndrăzniţi să vor- 

biți do idei avansata voi, cari staţi în ţarcul dogmatie al 

bisericii panistașa, care are pa cuget prigonirile împotriva 

albigansilor și valdensilor, noaptea sfântului Bartolomei 

inchiziția, sugrnmarea celortalta confesiuni . în țările unde 

adepţii ei sunt în majoritate, ca d. p. în timpul de faţă 

în Ceho-Slovacia, al bisericii tuturor compromisurilor, al 

bisericii jazuiţilor, al bisaricii indexurilor, al bisericii ca 

pretenții de stăpânira lumaască,. eto., ete,, ete. ? Și înfieraţi 

oa roaaționară şi retrogradă biserica ortodoxă şi în deosebi 

pe esa română, cara a fost întotdeauna —cu cele mai erele 

sacrificii ala intareselo: ei-—susţinătoaraa cea mai puternică 
a idaei de naţionalitate și a statului, care s'a desvoltat aşa 

cum a-vrut și a pubnt și și-a însușit cultura po care i-au 

îngăduit-o împrejurările, fără cea mai mică piedică, ără 

nizi o stânjanira din partea ei.? Ds ca şi cum e reacționară 

aocestă biserică? Pentru că nn român ortodox vă face 

atonți şi vă dojeneşte că aţi uitat, că sunteţi români și-aţi 
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trecut în tabăra dușmauilor neamului, numai pentru că 
sunteţi buiți în câteva puncte cn bicerica lor? Nu e aceasta. 
o dovadă, că deși vă numiţi numai uiţi, iar nu în totul 
la fel cu credincioșii bisericii papistașe inte: naționale, ' aţi 
uitat de datoriile către neamul pe care aţi vrut să-l salvaţi 
în 1700, când v'aţi lepădat de o bună parte din credința 
strămoșească, şi că „reacţionara și retrograda“ biserică 
ortodoxă e și azi, ca şi în tiecut, unica streajă a româ- 
nismului ? - | 

Pentra c2 citați în latinește cuvintele sfântului apostol 
Pavel: „Scio cui credidi et certus sum?“ N'aveţi Biblie 
românească ? Nu vă serviţi în slujba dumnezecască de limba 
română? Nu predați teologia în seminarii în limba română ? 
De ce citați dar după Biblia latină, de caro ee servesa ca: 
tolicii ? Vă e teamă cumva; că nu vă înțeleg ungurii cato- 
lici ? Lepădaţi atuuci ca totul limba valahă, ca să le faceţi 
încai pe plac deabinele. A 

Și cine e acel în care știți că credeți, căci lisus Mân-: 
taitorul la care se referă sfântul Pavel în acele cuținte, 
nu v'a îndemnat să faceți ceva ce aţi făcut şi nu v'ar pu” 
tea aproba niciodată, și El p'a pomenit. 'de reacționarism 
confesional şi de constituție politică. Cel în cate știți că 
credeţi nu este dar altul, nu poate fi, decât cel dela care 
Va venit poruncă telegrafică, să nu intraţi în catedrala or- 
todoxă, în biserica reîntreginii neamului, ci să staţi la 
poarta clopotniţei, la un loc cu doi dușmani declaraţi ai 
neamului românesc. Na e Christos din cer, ci e Antichrist 
din Roma, 

4, 

Intr'un al doilea răspuns -nUnirii“, publicat în „ANeq- 
înul Roimânesc" dela 3 Noembrie, domnul Nicolae Iorga 
accentniază, cu competența pe cara n'o poate avea” nimeni: 
altul dintre români în aceeaş măsură, latura națională. a 
atitudinii antipatriotice a capilor bisericii unite. Pentra 
adâncul, caldul și luminatul patriotism ce transpiră din ”
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Aecare cuvânt al aoestui răspuns, îl reproducem în Între- 

gime : 

nUnirea“ din Blaj, sizaţind nevoia ssuzelor, pretinde că 

biserica unită, ma fost invitată decât la încoronare, iar nu 

la serviciul divin 5, 
De când e "Țara Românească, una fără alta nu se poate, 

Sfnţirea coroanelor le dă valoarea sacră, pe caro nu Fe 

poate să n'o aibă. 

Na numsi nevoi națisnale ar fi determinat anirea cu 

Roma, acum peste două sute de ani, spune mai departe 

„Unirea“. Spune și s'o credem. Aici însă în spiritul romano- 

catolio, strein nonă, e nenorocirea, Dacă făuritorii unirii 

ar ieși din mormânt azi și ar judeca procesul, pe care, 

pentru binele najiei, l-am deschis şi-l voin continua 

contra oricui, ei ar striga într'un glas, că fentri dure- 

pile neamului şi numai pentru ele sau unit, Tot seri- 

sul lor dovedeşte aceasta, toate elementele contimporane 

întăresc această explicaţie, singura adevărată. 

Şi dacă un singur moment, biserica unită, ca si cea or- 

todoxă, de altfel ar sta în calea neamului, am lapta, după 

datoria noastră, să le distrugem, chiar dacă am fi să in- 

trăm în iad cu toții pentru vecii vecilor. 

„Nu ne deslipim de San-Pietro“, Ce stânt e acela, mă | 

rog? Sâmpietrul nostru ocrotitor al faptelor naţiei?. Sau un 

absolvent de seminar catolic, care întâi să-și arate pașapor- 

tul ? Ori e vorba de biserică? In cazul acela, sai sfântă 

pentru mine e acea biserică, în care se închină mai 

mulți români. Şi la San-Pietro am fost de multe ori, dar 

nici scaun de confesional românese, pe lâugă al tuturor lim- 

“ bilor, n'am găsit. 

Da, cum zici, părinte sau confrate, naționalismul nu plă-" 

„teşte fără moralitate. Dar nu poata avea moralitatea cine 
i 

  

1).Am văzut însă mai sus, după «Libertatea», că episcopii 

uniţi şi catolici au fost poftiți în biserică, în numele M. S. Re- 

gelui, de două ori, chiar în timpul serviciului, dar au nesocotit 

poitirea Suveranului. 
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- lucrează prin orice gest și de hatârul oricui la primejdairea 

maicii noastre: patria. Și dacă fanatismul religios a 

dai aldția calăi, credința națională wa dat de cât 
siartiri, 

lar dacă e vorba de voia lui Dumnezeu, el n'a creat 

naţiile, în suprema lui înțelepciune, pentra ca spiritul măr- 
ginit al slujitorilor lui, să le slăbiască. 

Şi, cum se vorbeşte, şi dece aș fi să feo de acum îna- 

inte, eu voia răspunde cn vorbele lui Luther: „Așd cred 

en. Dumnezeu să mă ajute. Nu pot alfel“. 

5, 

Imtralt articol din „Uuiversul“ dela 6 Noombrie, în- 

titulat: „Ce mn se poate îngădui“, domnul Iorga, ex- 

pune cn căldura și verva-i caraoteristică, aceeaș temă, însă 

din punct de vedere mai larg, arată adică cum, că nu poate 

fi îngăduit nimănui, ori cine ar fi și ori cum l-ar chema, 

individ san aşezământ, neam sau biserică, şi în numela 

nici uuui principiu, să sape la temelia neamului românesc, 

Reproducem din acest interesant articol numai partea întro- 

ducătoare şi cea privitoare la biserica unită: 

„Prin trudă grea, stropită ca mult sânga, 8% întemeiat - 

pentrr. una din naţiile. de pe lume—care a fost mai mult 

căleată în picioare, atoarsă de -puteri și adăpată ou fierea 

umilințelor—un stat, care e o dreptate naţională, o nece- 

- sitate enropeană și un elemenț folositor pentru desvoltarea 

- 
) 

4 

4
 

fr
 4 

omenirii. . 

Acest stat nu caută pricină nimănui, EI doreşte să tră- 

iască în cele mai bane relaţii cu orice alt stat, reprezen- 

tând unități naționale unificate, Grija lui de căpetenie este să 

aducă formele pe care le-a găsit la stabilirea sa în concor- 

danță cn înţelesul pe care trebuie să-l aibă, dată fiind na- 

iunea care l-a alcătait și pe umerii căreea se sprijine în 
rândul întâi... = 

„„Î8tă şi biserica anită, Rezultat al unei vechi nevoi a 

neamnlui nostru, crescută alături de acest neam și aducân- 
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du-i mari foloase, ea reprezintă azi, religios, o minoritate 

românească locali. Tot respectul pentru co este. Ca o erea- 

țiuno a noastră, ea merită atenție și simpatie. Indată însă 

co se izoleazi de nație și proclamă, cum iece foaia din 

Blaj, că naţia vine după confesinne și că biserica sfântului 

Petru e deopotrivă cu coloana lui Traian, acecaș imposibi- 

litate de a tolera o asemenea atitudine se produce. Spiritul 
strein trebue izgonit dintr'înaa. 

Numai așa vom fi întemeiat o ţară pe temelii pe care 

nimeni să nu le poată, zouduiă. : 

6, 

In alte două articole din „Neal Românesc“ dela 10 

și dela 11 Nosmbrie, domnul lorga publică, sub titlul: 

„Roma papală şi România“, şi sub titlul: „Observaţii 

peniru ziua de azi“, două articole fosrte preţioase în 

care expune în trăsături lapidare situaţia critică în care 

se afla papistășismul la sfârșitul veacului XVIII și înce- 

putul celui de al XIX şi cum privirile „sfântului părinte“ 

s'au îndreptat spre Austria, pe care a consolidat-o și mai 

“apoi spre Ungaria, înviată din morți, pe care a sprijinit-o 

numai ca să aibă: unde se lăfăi catolicismul. Rolul acesta 

politio jucat de biserica papistașă a fost din cele mai ne- 
faste pentru poporul român de peste Carpaţi, căci zica ma- 

- rele nostru istorio: 

„Introducând pe episcopii uniţi ai „naționalităților“ te 

poetul“ catolic, făcâduii să participe la - parlamente religi- 

oase romane, papalitatea nu făcea alteova decât să-i apro- 

pie de naţia stăpânitoare. Nici odată românii uniţi n'au privit 

cu simpatie asemenea acte de înfrățire, sub crucea latină, 

cr asupritorii, . 

„In acelaș timp seminariile romane puneau alături pe ro- 
mâni și pe. unguri, îi creșteau alături, îi deprindeau a se 

- înţelege. Şi dacă ungurul nu ceda nimic din naţia sa 

— vezi exemplul de azi al lui Prohaszka —, românul ee 
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lăsa atras de universalitatea catolică, splendidă, cultă, dar— 
neromânezacă,. 

O întreagă generaţie de preoți cn tendinţi apusene, dar 
tot mai insencibili faţă de naţionalitate, ca prim factor de 
viață, n fost hărăzită astfel bisericii unite, care, dispreța- 
ind primitivul trecut românesc, se mândria că a suit scara 
ce duce la paritatea cu catnlicii“, 

In al doilea articol, domnul lorga arată cn exemple con- 
creta cât de rău a privit bizerica papală pe acei clerici 
uniţi cari au vrut să fie mai mult. roinâni decât uniţi, cum 
an fost Bunea și Moldovanu, isprăvile ce a făcut această 
biserică și uniţii români în timpul ocupației “permane în 
țara noastră, când Teodoriau, ajunsese director la Mitropolia 
din București și că nădejdea de ridicarea Austriei și Un- 
gari»i, târite în prăpastie de propriile lor păcate, stă tot 
în biserica Romui, care nu'se pcate sprijini pe altă di- 
nastie și care, firește, nu crede, că dintr'an ceh eretic, din- 
tran român și un sârb, shismâtici, se poate reface seutarul 
austro-ungureso al bisericii“, Ca ilustrație a ucestora să se 
citiască încă odată cuvintele slovaculni renegat Ștefan 
Zadravecz de mai sus. | 

Şi dviinul Iorga sfârșește întrebând: 
nÂșa e, ori nu e ușa? Si dacă e așa, ce faci tu, tineret 

român unit, care ai datoria de a fi. român înainte de 
ori cs2u ” | 

Aceeaș întrebare so poata pune și întregului cler şi po- 
por român unit, Este clerul și poporul român unit de acoră 
cu atitudinea neromânească a episcopatului lor arătată cu 
prilejul încoronării? Iși dau ei scama de urmările ce poate 
avea din punct de vedere național această atitudine păs- 
trată mai departe ca încăpățânare? Și, le iau bucuros 
asupră-le ? 

1, 

-Ce zica clerul și poporul român unit da purtarea cle- 
- alui papistaș care n'a Inat parte şi n'a lăsat nici pe mi-
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tropolitul şi pe episcopii români uniţi să ia perte la ser- 

viciul religios al încoronării, sub cuvânt că-i opreso „canoa- 

mele“ să intre în biserica celox de altă credinţă decât a lor, 

dar intră într'o sinagogă evreiască? Cazul s'a întâmplat la 

Orăștie, nu mult după încoronare, şi e povestit în ziarul 

„Libertatea“ dela 30 Noembrie. 
Il redăm după „Libertatea“ cu comentariile ce i-se fao 

acolo: | 

mese La Orăștie, parobia evreiască și-a adus ua rabin 

nou, Cu prilejul așezării lui în scaun, parohia a invitat 

şi pe celelalto biserici din oraș, să ieo parte la praznicul ei 

Ce era mai firese de cât ca trafașa biserică papistașă să 

zică: „Dar noi n'am intrat în biserica încoronării din Alba 

Iulia, când erau acolo de față Regele și Regina ţării, cum 

îşi închipue aceşti nenorociţi de jidovi, că vom intra în 

sinagoga lor?“ 

Aşi N'au zis de loo așa! Ci au mers amândoi pateri-ii 

papistași (unguri) și au stat acolo aproape de altar, ală- 

turea de preoții calvini, protestanți, ce an mers și ei și au 

ascultat uncuroși slujba rabinilor— și nu i-au mâncat sfinţii 

jidovilor. Pa o | 
Unde-s dar „canoanele“ acestor irufaşi papistaşi, 

canoanele care nu-i lasă să între în biserica creștină 

românească, dar îi lasă să intre în cea vrăjmaşă îusuş 

creștinismului, în biserica în care e hulii pururea 

Christos, în biserica jidovească. ? 

lată pentru ce se revoltă mândria mea de creștin şi de 

român— continuă autorul articolului, și trebue să se revolta 

mândria tuturor creştinilor și românilor, adăogăm noi—în 

faţa sca ndalului ce l-au pus la cale aceşti oameni la Alba 

Talia, îe jurul încoronării Regelui noitru. 

Ei n'au intrat în biserica încoronării României, nu pentru 

că aceea e „ereticăt, ci pentru că e ronrânească, iar în 

oea jidovească din Orăştie au intrat sfinții pateri, pentra 

că aceea e biserica jidovească-zugatrească. Slujba s'a în- 

cheiet cu vorbirea zugurească a noului rabin, iar dacă 
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limba asta se aude undeva, fie acela templu jidovesc, fie 

capişte păgână, acolo papistașul intră, căci acolo se simte 
acasă cu inima, 

Nu credinţa, nu deosebirea de purgator, ori pâne dos- 

pită, îi oprește pe ei să intre în biserica românească, ci 

ura neagră din sufletul lor unguresc fenlru legea şi 

limba românucască pe careo aud acolo şi pentru dom- 

sia românească pe care o reprezintă acea limbă. 

După slujba din templu, lumea s'a dus la banchetul dat 

în onoarea noului rabin (preoţii români s'au abținut pe bună 

dreptate dela această paradă înfășurată în' tricolorul ma- 
ghiar). Aci preotal catolio Lokody n'a vorbit odată, ci de 
donă ori: odată pentra noul Rabir, a doua oară pentru 
doainna Rabi și ci-că niai voia să vorbiască și pentru copiii 

dumnealor și pentru cei ce vor să fie....., dar cineva i-a 
spus, că deocamdată e destul atâta. 

Ce înscamnă toate acestea? Că pațistaşii din România 

caulă cu Tumânarea pe toți câți se pot uni cu ei în 

contra limbii şi legii românești din această țară. Ei 
Se iesc peitrii asta şi cu duşmanii Ini Christos, ba 
poate, şi cu dracul, dacă acela are la gât o: pangli- 

culă cu tricolor unguresc“. 

Iată, cler și popor român unit, cine sunt aceia cu cari 

au tat alături și au făcut cauză comună la încoronare vlăe: 

dicii veşiril Jată dela cine primese ei ordine! Iată unde. 

vor să vă ducăl | 

Voi ce ziceţi ? Sunt ei români ? Cugetă le fel cu voi ? 

Vă place ce au făcut, com sau purtat? Aprobaţi insulta 

pe care au adus-o Suveranilor, neamului românesc bisericii 

ortodoxe, care a ocrotit pe strămoșii voştri — deopotrivă 

cu ai noștri — până acuin două sute de ani și de care a- 

ceia s'au despărţit atunci, numai pentra ca să-și mântuiască 

neamul? Voi aţi luat parte ca mic cu mare la praznicul 

încoronării şi aţi fi intrat cu dragă inimă în biserica în 

care se chema de 17 vlădici binecuvântarea lui Dumnezeu 

asupra capului iubiţilor noștri Saverani, cum de altfel in-
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trai în orico. biserică ortodoxă, mai eles când a și româ- 
nească, ați fi intrat, dar na era loc pentru ori cine, căci 
era sărbătoarea neamului și la asemenca prilejuri se dă 
loc mai întâi oaspeţilor și apoi demnitarilor ţării, vlălicii 
voştri însă au fost pottiţi înlăuntru, li s'au dat locuri de 

cinste, dar m'au vrut să intra și locurile hotărîte au ră- 

mas goale și gol s'a făcut și în inima Snveranilor și a 

guveruului şi a vlădicitor ortodocşi şi a tuturor bunilor 

români și a pristenilor și binevoitorilor neamului nostra, 
şi bncurio s'a făoat în rândurile dușmanilor, pentra fapta 
lor iipsită de cuviință și de chibzuială. 

Voi mai putut A cu trupul alături. de Regele și de 
Regina voastră, cara au sfărâmat lanţurile robiei maghiare 
şi v'au redat jibartatea pierdută de o mie de ani, dar su- 
floteie v'au fost alături de Ei în biserică și le-au cântat 
osanale, iar căpeteniila bisericii voastre au stat departe și 
cu trupul şi cu sufletul. 

Vlădicii voştri au mers dar pe alte căi de cât cela. pe. 
care ați iners voi, au cugetat, su simțit şi s'au purtat alt 
fel, chiar cu totul protivnie felulai cum ați cugetat, aţi 
simțit și v'aţi purtat voi. 

Cine sunt osi greșiţi: Ei san voi? 
Dacă credeţi, ca tot ce e român, şi do aceasta nu mă 

îndoesc, că greșiţii sunt ei, iar nicidecum voi, că purtarea 
lor a fost și necuviincioasă și neromânească, și că s'a pri- 
oinuit cn aceasta un mare, nemăsurat de marc rău, vă mai 
sant ei cu adevărat păstori snfleteşti? Se cade să-i urmați 
pe căile rătăcirii pe care vor să vă îndrepte pașii? 

Luaţi bine seama și Îucrați numai cum vă va dicta cu- 
getul vostru drept, cugetul de buni români! Fiţi voi întâi 
români şi apoi uiţi, dacă vlădicii voştri sunt întâi uniţi : 
şi numai după aozea români! Iar dacă unirea bisericească 
cu Roma vă duce la desbinare naţională de frații voştri 
de un, să = /Bâtigo: și 9 limbă, lepădaţi-vă de ea ca de ceva necurat,     
   

  

 


