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PRECUVÂNTARE 

“Multe acuzațiuni nedrepte şi multe bârfeli S'au În- 
drcptat impotriva marelui Haret, neîntrecutul iubitor 
al fărănimei noastre, pentru ridicarea căreia şi-a în- 
chinat, toată dragosiea, toată energia şi toată munca 
vieții sale. 

A fost acuzat şi bârfit că : 
_E ateu şi duşman al Bisericii şi preoților ei; 
Căa agitat pe preoții şi pe învățătorii satelor, dând 

naştere răscoalelor din 1907 ; | 
Că vrea să vâre pe preoți şi învăţători în în , partidul 

Naţional-Liberal ; 
„Că vrea să-şi creeze, cu concursul preoţilor şi în- 

vățătorilor, un partid țărănesc, etc., etc. - 
Socotesc că toate aceste caloimnii trebuiesc spulte- 

rate, încetul cu încetul, de către cei ce Pau - cunoscut 
„mai de aproape, de către cei ce -au avut. directe legă- 
turi cu el, E 0 datorie de onoare aceasta. 

ată cauza care mă face să dau la-iveală corespon- 
derița ce am 'avut cu ilustrul răposat, în vreme de.9 
ani, » compusă: din 50 d de. scrisori, la care ain adaos 0 
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scrisoare, ce mi-a scris-o din ordinul său d-l Victor 
Atanasiu, și o alta trimisă de d-na Ana Spiru Haret, 

în urma morții marelui său soț. 
Din aceste scrisori cred că se poate vedea destul 

de luminos că Haret, departe de a fi fost duşmanul 
Bisericii şi al preoților ei, din potrivă, eră prietenul 

lor. El dorea sincer, să vadă Biserica şi pe preoţi ridi- 

caţi la locul cel mai de cinste. în Stat, prin munca pusă 

în folosul binelui obştesc. Era - duşmanul inerției şi 
doreă o Biserică activă, aşa cum cer sfintele aşeză- 

minte ab antiquo ale ei. El nu se putea împăcă.cu 

forma lipsită de fond, după cuvântul Scripturei : <Nu 
tot cel ce-mi zice Doamne, Doamne, va intră întru Im- 

părăţia Cerului, ci cel ce face voia Mea». 

Pe Haret, nimic: alt nu Pa mişcat, în acțiunea. ce a 

desfăşurat la sate, decât marea dragoste şi viul interes 

ce purtă poporului. Și eră convins că nimeni nu Par 
fi putut ajută întru realizarea măreţului său plan decât 

preoții şi învățătorii satelor. Drept aceea, lor li s'a 

adresat, oridecâteori era nevoie, . atât prin graiu cât 

şi prin scris. Pe ei i-a pus în serviciul marei cauze: 

ridicarea culturală şi economică a poporului, cum era 
şi natural să o facă. Pe preoți şi învăţători îi socoteă 

ca pe prietenii şi ucenicii lui, de aceea uită totdeauna 

că e ministru lor, era familiar cu ei. lată secretul marei 
popularități a acestui.cu totul distins şi mare. bărbat 

de stat. El a murit sărac şi supt povara, muncii pentru 
alții. Ela urmărit ideea şi nici un alt folos pentru dânsul - 

de orice natură ar .fi. Foloasele muncii lui le-au luat 

alții ;:el eră prea modest şi prea desinteresal. Partea 

largă ce i s'a făcut în această lume a fost hula, Aşa
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au trăit şi au murit toate geniile binefăcătoare ale ome- 
- nirii. Şi el a fost un geniu. | 

Mă mândresc cu cinstea de a-i fi fost unul dintre . 
ucenicii Săi, cei mai de aproape, de a fi lucrat mult 
finp sb dir2:ta lu! povătuira şi de „a fi purtat pe slabii - 

- mei umeri sarcini grele, mai presus de puterile mele, 
numai pentru dragostea ce-i purtam lui" şi poporului, 
în mijlocul căruia păstoresc de un sfert de veac. | 

Și, ca încheere, rog-pe: Dumnezeu să dăruiască 
Țării mele şi Neamului meu cât mai mulţi bărbaţi de 
talia lui Haret, a cărui amintire va trăi cât şi Istoria 
Neamului nostru. 

Preotul TEODOR BĂLĂŞEL. 

__ Stefăneşti, 12 Februar 1914.
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Bucureşti, 23 Decembrie 1903. 

„Cucernice Părinte, 

Nuamavut cunoştinţă de cererea S$. T. Azi dau 
ordin să ţi-se trămită colecţia lui Tocilescu. O vei 
primi însă mai târziu, pentrucă tocmai azi se închide. - 
Ministerul pentru 9 zile. Trebue însă să te previn - 
că colecția aceca a fost supusă la critice destul 
de aspre. 

Mi-a făcut plăcere scrisoarea S. 'T. văzând că 
se ailă. pela sate preoţi cari să-şi înţeleagă datoria 
aşa cum o înţeleg şi eu. Noroc şi spor să-ți dee 
Dumnezeu. 

Haret



Şi 

"Bucureşti, 23 Februar 1901. 

Cucern ice Părinte, 

Li 

- Departe de a mă supăra pentru scrisoarea ce 

aia trămis mi-a părut bine de dânsa, pentrucă 

'mi dă ocazia să vorbesc; despre-o chestie care mă 

preocupă şi pe mine -foarte mult. 

Dacă la Focşani nu am pomenit, nimic despre 

preoţi. în “vorbirile mele, aceasta nu a fost: făcută 

cu, intenție de a nu recunoaşte rolul cel mare ce-l 

pot aveă ei în lucrarea de regenerare a " satelor ; 

din contră, în toate ocaziile eu am spus şi am 

“scris că rolul preoţilor trebue şi poate să fie pre- 

cumpănitor aci. Dacă nu am vorbit de-ei la Foc- 

şani, este din o scăpare de vedere, care-şi poate 

însă găsi explicaţia! în părerea de rău ce simt, 

văzând că toate silințele mele de trei ani încoaci 

pentru a scoate pe preoţi din isolarea lor şi peniru 

a-i face să lucreze la un loc cu învățătorii au ră- 

mas aproape zadarnice. E adevărat că la Foc-
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şani cra un oarecare număr de preoţi; dar câţi 
ar fi trebuit să fie! Şi câţi din cei ce erau acolo 
se simt sprijiniți în. acţiunea lor! Eram la Foc- 
şani, şi nu puteam uită că mă aflu într'o eparhie 

unde sunt date ordine ca preoţii să nu participe 

la mişcarea culturală şi economică dela sate. 
Ştiu eu bine că sunt printre preoţi numeroase 

elemente escelente, cari nu aşteaptă decât ocazia . 
de a se produce; precum am presimţit lucrul a- 

cesta pentru învăţători, sunt convins de dânsul 

şi pentru preoţi; şi tocmai de aceea simt durere 

că nu am putinţa dea le utiliză în folosul Ţării. 

„Haret ,



III 

Bucureşti, S Februar 1905. 

Cucernice Părinte 

Am primit 1 leu, ca cotisaţie la Steaua. 

Cât pentru articolul pe care îi propuneţi pentru 

Steaua, voiu pune chestia în desbaterea comitetului, 

“la prima lui întrunire şi rezultatul vi-l voiu co- 

munica.. Trebuie însă să vă spun că avem „deja 

mai multe lucrări gata de publicat, aşa că rândul 

lucrării $. T. dacă: va îi admisă, va veni mai . 

târziu. | 

Al S. T. devotat 
Haret



IV 

Bucureşti, 29 Februar 1905. 

Cucernice Părinte, 

In ultima şedinţă a comitetului societăţii Steaua, 
am prezintat şi cererea: $. T: dea publică în bro- 
şură seria de articole ce ai publicat deja în Albina; 
comitetul însă nu a admis cererea, pe deoparte 
tocmai din cauză că articolele au'fost deja publi- 
cate, şi pe de alta pentrucă avem dejă vre-o 8 sau 
10 manuscrise aprobate, â căror publicare va cere 
cel puţin un an şi jumătate: e 

e + Haret
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Bucureşti, 7 Ianuar 1907. 

Cucernice Părinle, , 

"Ţi mulţămesc pentru felicitările S. T. şi-ţi urez 

şi eu noroc şi. izbândă în cele ce doreşti, convins 

fiind. că nu: poţi. dori decât, lucruri bune pentru 

Biserică Şi poporul pe "care-l serveşti. | | 

„Gu privire la rolul preotului rural şi la situaţia 

pe care i-a creiat-o noua lege, îţi răspund c cu vorba, 

Psalmistului : „Scăparea ta prin tine, Israile” a 

| Ți-aduci aminte că în cealaltă scrisoare a a mea 

atingeam întrucâtva chestia rolului de frunte pe 

care preotul rural trebue, e dator să-l aibă în lu- 

crarea care se întreprinde acum de ridicare a pă- 

turei ţărăneşti. Scrisoarea mea te-a supărat. Văd 

acum că ai venit la vorba mea. Aţât mai bine, 

pentrucă cu cât vor fi mai mulţi preoţi cari “să 

înţeleagă rostul pe care trebue să-l aibă Biserica 

în viaţa modernă a Statului, cu atât mai repede 

va veni indreptarea.
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Dar îndreptarea, pe cât se vede, nu trebue aş- 
teptată de aiurea, ci chiar dela cei interesaţi. Vei 
îi văzut în Monitorul dela 5 Noembrie cum înţeleg - 
cei: mari rolul Bisericei în viaţa publică şi econo- 
mică a Ţării. După dânşii preoţii nuau altă datorie 
decât să serbeze liturghia, şi atât. De ar fi aşa, 
Biserica ar fi ceva străin de viaţa TȚărei ; şi de 
vreme ce într'un organism viu nu se pot tolera 
corpuri Străine, vezi bine că rezultatele ar îi că 
Biserica ar fi scoasă dintre organismele necesare 
vieţei Siatului. 

» Acolo vor să ajungă. Eu unul, care am fost 
tastat ca vrășmaş al Bisericii, nu doresc una ca 
asta. Eu vreau ca Biserica să facă parte integrantă 
din viaţa vie a naţiunci, să contribue în mod'pu- 
"ternic la înălţarea şi fericirea Țărei, şi să se bucure 
şi ea de bunastare şi de onoarea la care va avea 
drept, prin serviciile ce va fi făcut. 

Cine este acum prieten, şi cine vrăşmaş al Bi- 
sericei, între mine şi aţii? 

* Precum. vezi, Cucer nice părinte, eu “ţi scriu cu 
o francheţă care nu e în obiceiul. oamenilor de 
Stat. Scriu aşa pentrucă sunt convins că cele ce 
spun sunt adevăruri nediscutabile, de cari nu am 
să mă tem. Mai scriu aşa, pentrucă cred că se 
cuvine ca adevărul convingerilor mele să pătrundă 
în cât mai multe capete. Puțin îmi pasă dacă 1i-. 

bertatea mea de vorbă mi-ar cauza neplăceri cu 
unii sau cu alţii. Destul numai ca să contribueșe pe 
cât pot la încetarea stării de lângezeală de azi: şi a 
alergăturii numai după foloase materiale, Haret 

   



VI 

Bucureşti, 18 Martiu 1907 

Cucernice Părinle, - ! 

Chemarea S$..-T. în Bucureşti era, pentrucă for- 

masem 0 grupă. de vre-o 100 de preoţii şi învățătorii 

cei: mai inimoşi, pe cari i-am trămis prin părţile: 
cele turburate, ca să propage pacea şi liniştea şi S. 
T. erai din numărul lor. "Mi pare rău că nu ai 

“putut veni. Dar poţi lucră mult şi în satele vecine 

cu S$. T. de oarece şi pe acolo s'a apropiat focul 

răscoalei. 

Circulara pe care-mi scrii să o dau învăţătorilor 
Şi preoţilor am dat-o deja..chiar în ziua când am 

intrat în “Minister. Cred că ai primit-o dejă 

Haret



VII 

Valea Călugărească 31 Iuliu 1907, 

Cucernice Părinte, 
| | , 

Casa Bisericei stă rău. Dar am cerut să caute 
să vadă şi să-mi raporteze în ce chip ţi-se poate 
veni în ajutor. Mă tem că până la April nu vom 
puteă face ceva. | 

Haret



VIII - 

Valea Călugărească, 83 August 1907, 

Cucernice Părinte, 

Cu părere de rău, nu am putut să-ţi. dau dis- 

pensa de 'vârstă cerută. Regulamentul e formal: 

să pot da dispense în plus până la 6'luni, dar în 

minus de loc. | 

Haret



IX 

Bucureşti, 22 Februar 1908. 

„Cucernice Părinte, 

Te rog să mă ierţi că'mulţimea ocupaţiilor m'a 
făcut să răspund:așa de târziu la foarte interesanta 
scrisoare a. S. T. din 24 Ianuar. 

Mai întâi mulţămesc din toată inima societăţii 
„Dragostea - Creştină”, care m'a ales membru de 
onoare al ei. Primesc cu mulţămire, şi-i urez 
bun. noroc:şi mers în plin.. | 

Pe urmă;:te felicit pe S.;T. pentru toate bu- 
nele gânduri ce .ai, şi-ţi urez izbândă deplină. 

Păcat că.nu sunt mai mulţi ca S.T. Câte lucruri 
bune nu sar facel 

Cât pentru mine, poţi fi sigur: că tot ce voiu + 

putea iace ca să te ajut, voiu ace € cu mare dragă 
inimă. . 

Să le luăm pe rând: 
1. Pentru ocuparea Jocurilor .de învăţători din 

Stelăneşti ; te. rog să-mi dai numele celor actuali, 
cu 

.



cu arătarea titlului cu care funcţionează și asa- 
tului de unde sunt de fel; de asemenea numele 

normalistului din Mehedinţi, -despre care : mi-ai 

scris, şi al satului unde este acum. Voiu cerca să 
fac cum doreşti. 

2. In privinţa clădirei şcolilor aprob vederile 

S. T. care cunoşti lucrurile dela faţa locului. 
3, Pentru înfiinţarea şcolii elementare de agri- 

cultură (fermă model cum îi zici S. T.), eu aş 
putea da ceva la instalare, dar nu dela Casa Şcoa- 

_lelor. Va trebui să-mi faci o cerere expunând planul 
cum. vrei să faci cu ea; dar nu prea târziu. 

4. Ideea cu școalu de menagiu o aprob şi mi-ar 

părea bine să se fâcă. In Oltenia nu e: nici una. 

Avem numai 2 pela ţară; amândouă merg cam 

slab, pentrucă nu este cinesăleţină mai deaproape.. 

Acolo, cu grija S. T. sunt sigur că ar merge bine. 
» Pentru cedarea terenului, aş putea pune o vorbă | 

şi eu d-lui Anton Carp. Dar aş îi de părere că dor- 

mitorul nu e necesar: dacă comuna este aşa de 

mare, nu se vor putea găsi chiar din ea cele vre-o 

30 fete cel mult cari trebue să populeze şcoala? 
Prea multe nu e bine, căci nu se e poi îngriji cum 
trebue. 

9. Pentru atelierul de rotărie şi lemnărie, de 
asemenea aş: putea da un ajutor pentru instalare. ' 

6; Pentru bibliotecă, Casa Bisericii nu.va putea 
„da cei 2-3000' lei, căci n'are de unde. Dar tot ar. 
fi bine să scrii direct d-lui Gârboviceanu. Ce va 
putea face, sunt sigur că va face. 

7. Pentru repararea bisericii Dobruşa, poate
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Casa Bisericii ar putea da ceva ajutor,.nu mare; : 
dar nu ştiu de nu vor fi greutăţi din partea Co- 
misiunii: Monumentelor istorice, căci. după lege re- 
paraţia acestor monumente nu se poate face decât 
de dânsa. Lucrul acesta ar trebui studiat mai de 
aproape. Sunt de părere să facio propunere scrisă 
la Casa Bisericii; 

Și acum, "ţi urez încă odatăinorocbun şi Dum-, 
nezeu să te ajute. 

Haret



% 
Bucureşti, 14 Martiu 1908. 

Cucern ice Părinte, 

Am dispus ca şcoala elementară de! agricultură | 

din Ştefăneşti să se înfiinţeze. în comptul statu-. 

lui. Va veni zilele astea d. Druţu.pe acolo, ca să 

vadă ce măsuri trebue luate. 
Postul nou de învăţător ce ceri se va. putea 

da la Septembre viitor, dar până atunci nu. Tre- 
bue să ne mai aduci aminte pela Iuliu. 

Dau ordin să ţi-se trămită planul tip de şcoală 
-- de 4 clase (mi-se pare că nu mai avem decât 

unul) 

Voiu spune “d-lui Constantinescu să vie pe 

acolo, dar nu ştiu când va „Putea pentru că 
este foarte ocupat. 

Haret,



AL. 

Vaiea Călugărească, 5 Iuliu 1908. 

Cucernice Părinte, 

Am dat 'ordin să se înfiinţeze al treilea post 
la Ştefăneşti. Si 

Zici_că dirigintele nu e dela: Ştefăneşti. Cum 
asta ? Dar unde. şade? Trebue să Ştiu ca să iau 
măsuri. ! | | . „ 
i _ „n Haret



Bucureşti, 23 Iuliu 1908. 

- Cucernice Părinte, 

Postul al treilea de învăţător la Ştefăneşti se 

va'.înfiinţă.. Am făcut decizie anume. Trebue să 

îi fost: vre-o încurcătură, din cauza schimbării de 

nume a comunei. o 

Contra celor trei învăţători am ordonat an- 

chetă, şi să nu te. superi; dar ceeace fac ci este 

şi contra legii şi contra interesului şcoalei şi nu 

“poate să meargă -lucrul aşa. ” 

Al. S. T. devotat, 
Haret *



XIII 

Valea Călugărească, 10 dugust 1908 

Cucernice. Părinte, 

Petiia. ce mi-ai irămis pentru Ministerul Do- 
meniilor am trămis-o d-lui Anton Carp, însoţită. 
de o stăruitoare intervenţie. Sper că i-se va da 
urmare. | . | | i 

Pe Gheorghe Fira am zis să-l numească la Şte- 
făneşti. Dar .nu ştiu unde se află. Ar trebui să 

„_trămită o cerere. | Da 
„Pentru dotaţia şcolii cu pământ, te og să pui 

pe diriginte să-mi facă un raport detaliat, cu pro- 
punerea S. T. şi dacă se poate cu c schiţă de. 
plan aproximativ. Pe baza lui voiu face inter- 
venţie la Domenii. | 

Mi-a făcut mare plăcere ' darea de seamă ce 
mi-ai trămis despre serbare, precum şi speranţele 
ce pui în scrisoarea d-tale pe acţiunea mea pentru 
deşteptarea ţărănimei. Am şi eu încredere că MIŞ- . 
carea aceasta, odată bine pornită, nu o va mai
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„pute opri nimeni, şi sunt convins că ţăranii prin 
ei înşişi, prin înţelepciune, stăruinţă, economie şi 

"spirit de asociaţie, vor face mai mult pentru des- 
robirea lor decât tot ce ar puleă face orăşenii 
pentru ci. Căci în această privinţă cu nu sunt pe- 

simist. “Trăiesc între orăşeni şi văd cât de mulţi 
sunt printre ci cari în modul cel mai sincer do- 
resc binele ţăranului. In schimb însă sunt şi de 

ceilalţi ; şi aceştia vor încercă de sigur să oprească 
şi să zădărnicească toată frumoasa mişcare înce: 

pută. Pentru vremile acelea de restrişte trebue să 

fiți pregătiţi cu. curagiu şi inimă tare, ca-să nu 

lăsaţi să se dărâme ceeace se edifică cu atâta 
greutate. Va. fi pentru aceasta destul ca 'dv., aceia 

cari conduceţi mişcarea economică şi intelectuală 

la sate, să continuaţi a îi înţelepţi, stăruitori, eco- 
nomi şi buni tovarăşi ai ţăranului la vremi grele. 

Al S. T. devotat, E 
SE Haret. 

a
 
-



XIV 

Bucureşti, 9 Noembre 1908. 

Cucernice Părinie, 

Fac intervenţia ce ceri la Eforie pentru localul 
Şcolii de agricultură, şi 0 voiu urmări personal. Sper că se va face treabă. | 

Haret



XV 

Bucureşti, 1 Marliu 1909. 

Cucernice Părinte, 

Am primit cu mulţumire scrisoarea Sf. Tale, 

şi în ceeace priveşte cererile -te rog: să adresezi 

o cerere: Casei Şcoalelor, pentru cumpărarea unui 

număr de broşuri „Casele şi curţile ţărăneşti”, 

voiu face ce vom putea. 

Pentru cărţi dela Casa Bisericii şi “Casa Şcoa- - 

Jelor, de asemenea trebuie să faci petiție, ca să 

putem da ceva. Dela Academie nu cred că vor 

voi să dea şi de altfel nici nu prea convin pentru 

bibliotecă rurală. 

Pentru localul de şcoală dela Dobruşa de sus, 

Casa Şcoalelor nu poate să dea nimic, neavând 

nici un fond pentru acest scop. 

„ In privinţa construcţiei localului de şcoală din. 

Ştefăneşti în regie, am dat ordin.la Casa Şcoa- . 

lelor să se studieze cererea Sf. Tale şi dacă este 

" acceptabilă să se aprobe. _ 
| Haret .



XVI 

Bucureşti, 19 April 1909, 

Cucernice Părinte, 

Mi-ai scris să se e admită facerea în regie a lo- 
calului de şcoală dela Ştefăneşti. Am zis să,se 
aprobe cererea, dacă va fi acceptabilă. Dar până 
azi cererea nici n'a venit la Casa Şcoalelor. Te 
rog să faci cele .necesare. o 

Haret



XVII: 

Bucureştii 12 Mai 1909, 

'Cucernice Părinle, 

» In toată ţara. nu este decât o singură şcoală, 

care ar pulea să vă facă coşuleţe de richită, cea 

de viticultură dela Valea Călugărească, Prahova. 

Prin urmare cooperativa să se adreseze acolo, 

pentru a se învoi. Iţi urez să duci la bun sfâr- 

şit clădirea şcoalei ce -aţi început... 
| | Haret



XVIII 

Bucureşti, 25 Octombre 1909. 

Cucernice Părin te, 

Ți-am trămis azi prin poştă cei 100 lei pe 
cari ţi-i-a acordat societatea Sieaua. Te rog să 
mă ierţi de atâta întârziere. M'au luat înainte 
trebile aşă de mult, că uitasem de suma asta şi 
nu ţi-o trămiteam nici acum, dacă nu-mi aducea 
aminte d. Ghiaţă. 

Haret



XIX 

Bucureşti, 3 lanuar 1910. 

Cucernice Părinle, 

Am primit şi-ţi mulţumesc chitanţa pentru . 

cei 100 lei, ce ţi-am trimes dela Steaua. 

"In privinţa celor ce-mi serii de Eforie, am in- 

tervenit la locul competent ; nu ştiu ce măsuri 

vor luă, dar cred: că vor fi în orice caz bune. | 

Haret 

  
 



București, 30 Ianuar 1910. 

Cucernice Părinte. 

Cererea $.T. către Eforieo voiu da d-lui Culoglu. 
Pentru școaia de agricultură, trebuie să-mi 

arăţi cum mai stă lucrul acum şi ce dorinţă ai, 
penirucă eu nu mai sunt în curent. Voiu căuta 

să te ajut. 

Am dat ordin din nou la Casa Şcoalelor să ţi-se 

trămită cărţile ce ceri. Din broşurile mele, din 

cari îmi ceri, nu mai am nici una 
Al S. T. devotat | 

” Haret



Bucureşti, 21 Februar 1910. 

Cucernice Părinie, 

Cărţile ce le-ai cerut pentru biblioteca popu- 

lară, au fost trimise de Casa Şcoalelor încă dela 

17 Octombre 1909. Dacă nu le-aţi primit, se vede 
că pachetul s'a perdut la poştă. Casa Şcoalelor - 

cercetează să vadă ce s'a făcut pachetul. 

Da Haret. 
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XXII 

Valea Călugărească 7 Iuliu 1910 

Cucern ice Părinte, 

„Mă grăbese să răspund scrisorii de alaltăeri a S. T. că se vede că ţi-s'a raportat rău vorbele mele cu privire la neparticiparea S$. T. la alegerile pentru Consistoriul superior. Am băgat de seamă că de multe ori 'mi-pun mie în: socoteală vorbele pe cari unii ar dori sau bănuesc că le-aş fi zis. 
E adevărat că am fost 'suprins şi mâhnit că 

S. T. nu ai candidat pentru Consistoriu, pentrucă dorinţa mea cra ca într'ânsul să intre numai preoţi cari s'au distins mai mult în toate direcţiile. Şi 
e posibil.să fi exprimat îndoiala dacă nu cumva 
această abţinere a S$. T. nu ar proveni din cauză 
că ai fi opus din principiu acestei instituţii ; dar 
la d. Iorga nu m'am gândit deloc. | 

De altfel chiar dacă S. T. ai fi fost opus ideii 
Consistoriului, sau dacă ai urma vederile d-lui Iorga, te asigur-că aceasta nu te-ar micşora de loc 7
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în stima mea, care este întemeiată pe faptele, iar 

nu pe opiniunele intime ale S. T. 

Indoielile pe cari le arăţi S$. 1. asupra preoţimei 

noastre le am şi eu întrucâtva ; însă nu le spun 

nimenui, pevtrucă nimic nu atinge avântul spre 

bineal oamenilor mai mult decât îndoiala. Şi printre 

învăţători sunt unii răi, lipsiţi de ideal, necinstiţi ; 

dar dacă aş fi spus eu asta, unde ar mai îi fost 

entusiasmul cu care cei buni dintr'înşii au făcut 

minunatele lucruri din anii din urmă? Să avem 

dar nădejde în cei buni şi să lăsăm pe ceialţi în 

plata Domnului. 
“Ți mulțămesc pentru invitatea ce-mi faci de 

a lua parte la inaugurarea şcolilor dela d-voastră, şi 

primesc cu mare plăcere. Aceasta va îi pentru 

mine ocazia ca să te cunosc personal pe S. T. şi. 

să-ţivăd de aproape opera. Dela Ştefăneşti aş trece 

şi la d. I. Popescu, un învăţător de mare merit, 

pe care doresc să-l cunosc. 
Data serbării aş dorisăfieîntre 15 și25 August, 

căci pe urmă poate să plec în concediu. S. T.re- 

gulează în înţelegere cu d. Prefect şi cu d. Con- 

stantinescu.: şi mă avizează şi pe mine din vreme. 

Al S. T. devotat 
Haret 
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XXIII 

Valea Călugărească, 30 August 1910. 

- 

Cucernice Părinte, 

„Nu cred să se poată înfiinţa anul acesta al 
patrulea post la satul Şcoala, pentrucă fondul 
este dejă distribuit. Singura nădejde ar fi ca vre 
unul din posturile prevăzute a se crea să nu se 
poată înfiinţa din vre o cauză oarecare; dar asta 
nu prea e probabil. | E 
„Ca şcoală de menagiu pentru fica S. 7. poate. 
cea mai potrivită ar fi cea din Teiu (Argeş), 
unde este o directoare bună. Cele dela oraş nu 
prea convin pentru fetăle delă ţară; dar dacă ai 
preferi oraşul, nu poţi alege decât Bucureştii, 
unde sunt două şcoli de menagiu, una internă şi 
una externă. o 

Haret



Bucureşti, 5 Duniu 7911. 

Cucernice Părinte, 

"Mi-serii că nu ai avut încă vreme să-mi mul- 

ţămeşti. Dar nici nu văd pentru ce mi-ai mulţămi, 

căci vizita mea de anul trecut a fost tocmai pen- 

tru mine 0 mare mulțămire sufletească. Nu cer 

alta decât să urmezi mai departe a lupta şi a lu- 

cra ca până acum. Nu te turbura de piedici şi 

de relele voințe. Aşă sunt făcuţi oamenii, mai a- 

les unii oameni, că nu pot vedea pe alţii făcând 

binele pe care ci nu sunt în stare să-l facă. De 

nu ar fi aşă, ce uşoară şi plăcută ar fi sarcina de 

binefăcător al oamenilor | 
"S. T. cu deosebire trebue să fii expus la ne- 

ajunsuri, pentrucă te-ai pus mai mult în evidenţă. 

„Văd că peste tot sunt loviți tot fruntaşii, cu 

“atât mai tare cu cât sunt mai buni şi mai dis- 

tinşi. Este şi acesta un mijloc de a scoate din 

rândul cel&r ordinari pe oamenii-mai de seamă, 

dar cam ciudat mijloc. 
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"Mi-ceri să interviu la Etorie şi la Ministerul 
Domeniilor. Ar fi cu putinţă aşă ceava ! Dar cei 
mari de azi atât ar trebui să ştie, că dorese eu 
să se facă cevă, pentru ca imediat să facă din 
contră. Mă bucur şi cu, cu deosebit succes, de 
felul de distincţie de care vorbiam mai sus. Spun 
drept că nu văd ce-aş putea face ca să te ajut în 
împrejurările actuale. 

Legea pentru vinderea pământurilor bisericilor 
a fost amânată la Senat, şi cred că amânată va 
rămâne. S'au opus la votarea ci cu mare energie 
ambii Mitropoliţi. Cred că necazurile actuale ale 
Primatului în parte şi de acolo i-se trag. . 

Cu soluţia ce propui S. T., pentru greutăţile 
actuale ale Bisericii, cu -nu mă învoiesc. Nicăeri 
soluţiile violente nu sunt bune, şi în Biserică mai 
puţin decât oriunde. Afară de aceasta schimba- 
rea de organisaţie pe cari o ceri S. T. ar aveă, 
mai ales în împrejurările de azi ale ţerii, urmări 
foarte periculoase. Nu trebue să ne gândim la mij- 
loacele extreme decât atunci când ne vom con- 
vinge că toate cele-alte sunt isprăvite. 

Al S. T. devotat 

Haret



XAV 

7 | "Bucureşti, 10 Septembre 1911. 

Cucernice Părinte, 

Am să văd, poate chiar azi, pe cei dela Casa 
Centrală, şi voiu vorbi în sensul celor ce-mi serii. 

Trebue însă să-ți spun că nu comptez mult 
pe succes, pentrucă Casa nucred să-aibă aşă de 

mulți bani, şi pentrucă, pe cât ştiu, ea se cam 
fereşte de a face operaţii de acest fel. 

„Dar cu toate astea te rog cu toată stăruința 
să nu te descuragezi de greutăţile ce întâmpini. 

Nici un lucru bun nu se face fără greutăţi. Oa- 
menii de felul S. 'T. sunt chemaţi să prefacă faţa 
întreagă a unei ţeri; şi dacă şi ci nu ar avea cu- 

ragiu până la capăt, c6 rămâne de făcut? 
Al S. T. devotat. 

Haret



XSAVI 

Bucureşti, 30 Septembre 1911 

Cucernice Părinte, 

leri, după primirea celei de a doua scrisori a 
S. 'T. am fost la Casa Centrală, unde d. lenescu 

mi-a spus că S. T. ieşiseşi de acolo numai cu câ- 

teva minute înaintea mea, aşa că intervenţia mea 
nu a mai fost utilă. 

Rândul trecut nu putusem vedea pe d. Duca, 

pentrucă nu a venit la o întrunire unde comptam 
să-l întâlnesc, iar d. Bumbeşti, care trebuia să vie 

să mă vadă pentru o altă afacere, nu a venit. Pe 
urmă eu am plecat din Bucureşti pentru mai 
multe zile. . 

Al S$. T. devotat 
Haret



XAVII 

Bucureşti, 25 Mai 1912 

Prea Cucernice Părinle, 

Scrisoarea P. C.T. m'a întristat şi m'a suprins. 

_M'a întristat, din cauză că-mi închipuiese cât trebue 

să fii de supărat însuşi P. C. T. şi'mi- pare rău 

să te ştiu necăjit pe P. C. T. care faciatâta pentru 

ca alţii să se bucure. Şi m'a suprins, penirucă 

„nu ştiam nimic despre înlocuirea P. C. T..în Con- 

sistoriul eparhial. Dar oricare ar fi cauza acestei 

înlocuiri, cred că te înşeli când o pui în soco- 

teala d-lui Gârboviceanu. Zic asta pentrucă ştiu 

ce mare stimă are d-sa pentru P.C. T., şi cum 

nu vine odată vorba despre P. C. T. fără ca 

să-ţi admire şi să-ți laude ativitatea. Şi deunăzi, 

când ne adunasem vre-o 20 de inşi pentru consti- 

tuirea Ligii activităţii economice şi culturale, a 
prins ocazia pentru a te da. de exemplu. Cum 

Dumnezeu să cred că tocmai el ar fi cauza măsurii 
luate față de P. C. T.? Şi ce motive ar avea o 
asemenea purtare? Eu am lucrat cu d. Gârbovi- 

ceanu 10 ani, în împrejurări foarte delicate. şi
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foarte grele, când cinstea şi sinceritatea lui au 
fost puse la grele încercări, şi nu s'au desminţil : 
nici odată. 

Pe preoţii Popescu-Breasta şi - Partenie * i cu- 
nosc ca oameni culţi şi deştepţi. Nu-i cunosc aşa 
de aproape ca pe d. Gârboviceanu, darnu ascund 
că am păreri bune despre ei. Voiu căuta în mod dis- 
cret să-mi dau seama de partea ce vor fi avut ci 
în măsura care tc-a lovit, cum de altfel şi de în- 
treaga ei explicaţie, care şi pe mine mă intrigează. 

Oricum ar [i însă, sunt sigur că cele întâmpiriate 
nu vor contribui întru nimic ca să te descurageze 
şi să facă să slăbească activitatea binefică toare 
aP.C.T. 

Haret



RAVIII 

Valea Călugărească 11 August 1912 

C ucernice Părinle, 

Am fost dus la Ems, pentru căutarea sănătăţii, 

şi m'am întors de acolo alaltăseară. Aci am găsit 
aşteptându-mă cele două scrisori ale $. T. una din 
24. Iuliu şi alta din 5 August. Vezi dar că întâr- 

zierea răspunsului meu are o explicaţie foarte 

simplă, şi e departe de a fi aceea pe care o pre- 

supui $. TI. 
- Mărturisesc că scrisorile s. T. miau întristat 

foarte mult, văzând că perzişti în vederile pe cari 
mi-le ai arătat în o altă scrisoare mai veche. In. 
urma aceleia am avut convorbiri şi cu d. Gârbo- 

viceanu şi cu Chiriarhul, şi amândoi mi-au afirmat 

că nici un momentnu segândiseră să-ţi facă vre-un 

“rău. Nu am! nici un motiv să mă îndoiesc de vorba 
lor. Despre d. Gârboviceanu în deosebi, nu pot să: 
pun un moment la îndoială vorba sa; nu numai 

pentrucă ştiu de mult sentimentele de cari era
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animat faţă de S. T. şi consideraţia ce avea pentru 
S. T., dar mai ales pentrucă am lucrat cu dânsul 
zece ani, în timpuri şi în afaceri foarte grele, Şi 
nu am avut nici o singură datăcea mai mică ocazie 
de a mă îndoi de perfecta lui sinceritate şi de 
absoluta lui bună credinţă. Nu pot nici acum să 
nu-l cred când îmi spune că a fost cu totul străin. 
de numirile făcute lu consistoriul eparhial. 

Incă odată, cu cred, Cucernice Părinte, că e 
Pine să. te fereşti'a crede cele ce “ţi-se spun. 
Am Siguranţa cea mai deplină că se ţes intrigi, 
al căror scop eu îl înţeleg foarte bine, şi nu .se 
cuvine ca şi S. T. să te laşia cădea în cursa lor. 
Ca preot, şi mai ales ca preot cum .eşti $. 1. 
ai putinţa de a lucra mult pentru binele public. 
Nu-ţi consumă timpul şi puterea în lupte sterpe. 
Binele nu se poate face decât pornind din dra- 
goste, şi nimic nu paralizează puterea de acţiune 
a cuiva mai mult decât animozităţile. | 

"Mi pare bine de ştirea ce mi-ai dat cu pri- 
vire la alegerile ce au avut loc. Sper că de-i 
vor da ocazia, pe care eu o doream să o ai în 
rândul trecut, de a-ţi destășura activitatea în- 
tr'un cadru mai larg, pentru binele bisericii. 

Al S. T. devotat 

Haret.



XXIA 

Valea Călugârcască 12 August 1912. 

Cucernice Părinte, 

Te rog să mă ierţi că eri, în graba mea de 
a nu scăpa poşta, am uitat să-ți scriuşi în chestia 

"Ligei Deșteptarea, despre care-mi .scriseseșşi. 
Inainte de plecârea mea în străinătate, mai 

mulţi membri ai comitetului central al Ligei au 

fost de părere să facem o circulară, pentru a în- 

- demnă la. constituirea secţiilor din judeţe. Eu 

nu prea eram de părere să facem asta atunci, 
pentru că ştiam că în vacanţă se cam împrăştie 

lumea. Dar tot am făcut-o, de vreme ce nici rău 

nu făcea. 

Din unele părţi am- primit răspunsuri ; dar în 

cele mai multe părţi constituirea s'a amânat pen- 

tru mai târziu, când se vor adună membrii de 

prin vilegiaturile lor. E probabil că tot aşa tre- 

buie să fie şi la Vâlcea, şi.de aceea nu ai văzut 

încă nici o mişcare. e 

Al S. T. devotat. - Se Haret.  



XXX 
Bucureşti 7 Decembre '1912 

Prea Cucernice Părinte, 

Sunt de părerea S. T. ca societatea Dragostea 
Creştină poate foarte bine servi ca filială a Ligei 
Deșteptarea. Gândul meu este să acoperim ţara 
cu organizaţii de tot felul, ori sub ce nume ar 
fi şi cu orice fel de statute ar avea, cari să lu-. 
creze pentru ridicarea economică și culturală a 
celor de jos. Experienţa mi-a arăiat că asemeni 
organizaţii lucrează cu atât mai mult spor cu cât 
se bucură de o independenţă mai mare. Aşa am 
reuşit cu băncile populare, penlrucă am lăsat fie-. 
căriia din ele cea mai deplină libertate, ca să se 
organizeze cum vrea. A. rezultat de aci, mai ales 
în primele timpuri, o mare diversitate de tipuri; 
dar ce-mi păsa mie, pe câtă vreme se făcea treabă 
“bună? Uniformitatea este necesară la armată, dar 
societăţile omeneşti nu se pot turna în calapoade. 

De aceea, te rog să te aranjezi absolut cum. 

4
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“crezi că e bine, în relaţiile cu Liga noastră. Totul 

este să fim în relaţii, ca să ne pulem ajuta pe 

unde vom putea, şi să ne luminăimn unii pe alţii. 

__ Ne-ar prinde bine abonamentele ce ne promiţi | 

la foaia noastră, pentrucă avem greutăţi, şi lipsa 

de fonduri ne opreşte de a face mulie lucruri pe 

„cari ar trebui să le facem. 

Văd supărările ce ai, dar te rog să nu te des- 

curagezi şi să mergi înainte. Am ajuns a crede 

că supărările sunt lăsate pe lume numai pentru 

oamenii de treabă; dar dacă aceştia s'ar speriă 

de ele şi sar da la o parte, ce ar mai fi de făcut? - 

Am fost. foarte dureros atins de pierderea p. 

S. Ghenadie. Avea stofa unui foarte bun Episcop; 

Şi O calitate care. din nenorocire rar se găseşte 

la cei ridicaţi sus: că nu uitase de unde se ridi- 

case, că cunoştea şi înţelegea nevoile şi durerile 

sufleteşti ale celor de jos, şi dorea Sincer să le 

uşureze. 
Al p. C. T. devotat. o 

Haret. 

. $. Broşurile ce ne promiţi vor ri Dineve- 

Ni Ne cer de pretutindenea cărți de citire şi n'a- 

vem de unde da. | 
Haret.
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Bucureşti, 7 Mai 1908. 

Cinstite Părinte, 

In urma scrisorii ce aţi adresat d-lui Ministru, 
cu data de 20 Aprilie a. c.,. mă însărcinează a vă 
răspunde următoarele. 

Imprumutul de 20.000 lei s'a aprobat în totul 

pentru comuna Ştefăneşti şi s'a scris Prefecturii 
de Vâlcsa ca imediat să alcătuiască planul şi de- 

vizul necesar construirei şcoalei din numila co- 
mună. | 

De asemenea am cerut Prefecturei să ne tri- 
-meată -şi actele pentru liberarea împrumutului, 
acte ce constau în încheerea consiliului comunal, 

însoţită de aprobarea delegaţiunei judeţene, cât 
şi de avizul Ministerului de Interne, conform legii 
de reorganizarea comunelor rurale. 

In privinţa modificărilor ce voiţi a introduce 
în planul tip ce v'am trimis, şi de pe modelul că- 
Tuia urmează a se execula şcoala, vă veţi adresa 

d-lui Preiect, ca la rândul său să oblige serviciul
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tehnic judeţean, să facă în totul modificările de 

cari aveţi nevoie. 

După ce toate aceste formalităţi vor fi impli- 
nite, se vor trimite cât mai în grabă spre a se 
putea în urmă aviza la liberarea împrumutului şi 

la aprobarea executării lucrărilor. 

p. Administrator, Victor Anastasiu,



- Bucureşti, 28 Ianuar 1913. 

Cuvioase Părinte, 

Adânc mișcată am fost de iniţiativa pioasă 

ce aţi avut de a face pomenire ş şi rugăciuni pentru 

sufletul soţului meu. 

Vă mulţunese din, inimă şi rog. pe Dumnezeu 

să vajute şi mai departe să vă puteţi împlini 

frumoasa menire căreia v'aţi închinat viaţa. 

Adesea mi-a vorbit soţul meu de d-voastră şi 

cu mare bucurie s'a întors din vizita ce va fă- 

cut ; în repeţite rânduri mi-a spus tot ce a-ţi rea- 

lizat în comuna d-voastră, adăogând că, ar trebui 

cândva să mergem şi împreună. Nu. ne-a ajutat 

Dumnezeu să facem aceasta | 
Pentru şcoala căreia voiţi să-i daţi numele so- 
ţului meu, am adunat o mică colecţie de cărţi de 

celire, strânse în vederea bibliotecilor săteşti chiar 

de soţul meu, şi v'o ţin pregătită. Poate veniţi 

d-voastră sau altcineva de pe acolo cu vreo afa- 

cere şi aţi putea-o lua. Sunt vre-o 70—80 vo- 

lume, reprezentând o greutate de vre-o 50 kilo- 

grame. Cred că vor. folosi sătenii din cetirea ace- 

stei mici colecţii şi că începutul va Îi cu mare 

noroc pentru comună. | 

Primiţi, Cuvioase Părinte, respectele mele. 

Ana Sp. Haret. 
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Dtatneilo spivicaze, loloasele și puuubele ce 

uduce ele omului. (puizat). 

  

sopulare române . 

Pelonici şi Cronici 

în inuzti și mânăstizi, note dinlr'o esenisiuie 

iăculă în 1906 prin munţii si mănăstirile 

din Vâlcea.


