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CUVÂNTARE | 
RosriTă ÎN FAŢA cELoR 100.000 ROMÂNI ADUNAȚI LA ALBA: 
JULIA, UNDE S'A DECIS UNIREA POLITICĂ CU REGATUL ROMÂNIEI. 

18 nogmvRie (1 DECEMVRIE) 1918 

  

Sunt aproape două mii de ani, de când împăratul 
Trâiân a sădit, a altoit, nobila viţă romană în tru: 
pina vânjoasă, a; rezistentului neam dacic, dând astie! 
naştere poporului nostru român. e 

„„. Ca o sentinelă neadormită şi credincioasă a orga- 
nizaţiei şi a civilizaţiunii romane, a răspândit acesi; 
popor lumina culturii latine, preficând aceste plaiuri 
şi ţinuturi—pe-atunci încă sălbatice—în „Dacia felix“. 

* 

Dară năvălirea, Hunilor şi a numeroaselor hoarde 
barbare — câte „s'au. strecurat pe-aicea în curs. de 
Yeacuri — nu numai ne-au stingherit în munca, Şi. opora. 
noastră, ci ne-au înfrânt pentru multă vreme, şi — 
ceeace a fost mai rău pentru noi—ne-au divizat, 
ne-au împărțit, . . | 

- Astiel cu timpul am ajuns uşor unii în jugul 
Maghiarilor, dedaţi dela, fire — ca, şi ceialalţi 'Turani — 
a trăi din sudoarea altora; — alţii au ajuns în robia 
Turcilor, mai târziu a Germanilor şi a ţarismului 
rusesc. Mai lungă a fost robia noastră, a Românilor 
din Ungaria şi Transilvania, care a durat o mie de ani. 

V'aşi amări prea tare sufletele şi aşi prea, întuneca 
seninătatea acestui frumos praznic naţional, dacă v'aşi
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înfăţişa icoana amănunţită a lungilor noastre suferinţe 
din cursul acestor 10 veacuri. | 

Amintosc numai: | 
Cum am zăcut veacuri întregi în cea mai neagră 

iobăgie, | | 
cum am fost proscrişi de legilo nu numai aspre, 

ci druconice ale lui Verbăczy, 
cum în' atâtea, rânduri ne-am pierdut pe toţi con- 

ducătorii, | 
cum ne-au sfășiat chiar credinţa strămoşască, 
cum au rupt legăturile canonice şi fireşti ale 

bisericii noastre cu biserica mamă a fraţilor de dincolo, 
cum ne-au bătut păstorii, ca să risipească mai 

uşor turma, | 
„cum au hrănit cu scump sângele nostru toate 

lipitorile lăpădaturilor străine, ş. a. ş. a, 
Dară cu toate acestea — precum după vorba lu: 

ALEXANDBI „Ceahlăul sub furtună nu cade muşuroiu“— 
aşa, şi puterile neamului românesc n'au putut îi zdrobite 
pentru totdeauna. Din contră! Mulțumită, puternicei 
însuşiri a poporului de-a să spori văzând cu ochi, 
s'au împlinit faţă de noi cuvântul poetului: 

„Barbarii vin, barbarii trec, Românul îi petrece; 
„Şi — unde unul a căzut — răsar în locu-i zece. 

„Asttel codrul neamului a odrăslit mereu, suplinind 
nu numai golurile marilor jertfe, ci am fost chiar în 
stare să dăm lumii — po lângă multe altele — şi eroi, 
ca Ioan Corvinul, carele — caşi Ştefan cel Mare — a 
irânt puterea semilunii păgâne, pe Matei Corvinul, 
carele a fost cel mai mare rege al Ungariei. 

Insă cu cât începeau să iasi mai binc la, iveală 
strălucitele noastre însuşiri strămoşeşti — cu atâta se 
sileau mai tare turanicii noştri tiran; a ne asupri şi 
strâmtora,. | 

„ Orbiţi de gogoriţa «ideei de stat naţional maghiar» 
nu s'au ruşinat; a născoci cele mai drăceşti căi şi 
mijloace, cu scopul hotărit de-a ne desfiinţa şi ma- 
Shiariza. Deoparte Habsburgii haini şi meşteri întru a 
semăna, intrigi şi discordie între popoarele fostei mo- 
narhii, ca astfel să le poată domina şi să se poată



'susţinea; dealtăparte barbarii do Germani au aflat în 
finii lor Maghiari pe cei mai tipici ucenici ai imoralei 
lor devize: «Miucht geth von Recht». Contele negru 
Juliu Andrâssy, pe care intenţionează republica ma- 
ghiară al trimite ca delegat la tratativele de pace, a 
declarat în camera ungaă: „Că, cauza naţionalită- 
ţilor din Ungaria este “chestie de putere şi nu de 
drept“; Mai ales ceeace au făcut cu noi în anii din 
urmă, trece toate marginile. Strigau la cer răsbunare 
nedreptăţile, cari trebuia să le suferim. Ne durea mai 
ales încătuşarea, sufletului nostru românesc şi răpirea 
scoalelor, căci n'am uitat nici-o clipă admoniţia dela 
1848 a marelui Bărnuţ: „Şi cu cât vor învăţa mai 
mulţi Români la şcoale streine, cu atât va pierde 
națiunea mai mulţi fii. Fiecare fiu înstrăinat era 0 
bucată ruptă cu dureri din trupul nostru. 

+ 

In faţa, asupririlor şi a nedreptăţilor, pe cari nu 
le puteam opri, ne-am retras resignaţi la vetrele fami- 
liilor şi la altarele: bisericuţelor i noastre ; şi acolo am 
străjuit cu neadormită grijă şi am salvat scumpelo! 
comori ale suiletului: legea, limba, datinilo strămoşeşt 
şi toată moştenirea fiinţei noastre etnice de români 

Dar asupririle acestea, — deşi ne-au împestriţat cu 
streini piimântul strămoşese prin colonisări şi cu toată, 
iorţa mijloacelor de guvernament,: ne-au înstrăinat 
oraşele, ne-au ţinut în neştiinţă, împiedecând aproape 
orice progres; — totuşi, nu ne-au putut istovi, ci ne-au 
făcut mai rezistenți, ne-au întărit, ne-au : închegat. 
Iară ţara fraţilor din regatul liber a, devenit pentru noi 
steaua strălucitoare a nădejdiilor noastre de mai bine. 

Prinzând curaj, am întețit tot mai mult lupta 
noastră, politică, porniti în contra opresorilor noştri, 
cristalizând tot mai clar ţinta aspiraţiunilor noastre 
naţionale. - 

In anul 1866 scrie Papiu Ilarian unui deputat 
român din parlamentul ungar: „Românii să pretindă 
curat şi simplu, ca să fie naţiune politică egală...
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Numai înainte cu curaj şi cauza voastră va ajunge: 
la cunoştinţa Europei — ŞI ATUNCI AŢI CÂŞTIGAT 
TOTUL. | - a 

„ Bărbăteştile lupte politice ale episcopilor şi frun- 
taşilor noştri conducători, pecetluite cu însemnate 
jertie de mucenici naţionali, formează pagini strălucite 
ale trecutului nostru întreg. ae 
i.» Ele au convins pe marele popoare, care conduce 
destinele lumii, despre sfinţenia cauzei noastre şi despre 
îndreptăţirea aspiraţiunilor noastre spre libertate. . 

Şi când tiranii nostri seculari au intrat şi 'n 
stintelo noastre biserici şi ne-au. pângărit altarele, 
po cât de sfinte pe atât şi de româneşti, fraţii noştri 
liberi n'au mai. putut suferi umilirea noastră. Atunci 
şi Maimarele fiu al marelui său părinte Ioan C. Bră- 
tianu — în casa căruia s'au cultivat cu sfinţenie. cultul 
desrobirii noastre, cu aprobarea plină de însufleţire a 
tuturor factorilor competenţi, urmaţi de toată ţara — 
au sfătuit din poziţia sa plină de răspundere pe Vodă, 
să scoată sabia, şi să înceapă lupta alăturea de. acele 
popoare, pe-a căror steag este scris; „Infrângerea 
tiraniei, biruinţa dreptăţii şi eliberarea popoarelor 
asuprite'. Ajutorul Celui-de-sus a fost cu ele şi cu 
noi; căci adevăr cuprind cuvintele însufleţitului Nicolae, 
Bălcescu: „Dumnezeu a lăsat libertatea pentru po: 
poare; şi cine se luptă pentru libertate, se luptă 
pentru Dumnezeu'. | Sia 

După 52 luni de uriaşe jertie şi de mult sânge 
românesc, vărsat în lupte crâncene, a biruit sfânta, şi, 
mântuitoarea poruncă din solia: puternicului Wilson:, 
„Tot poporul trebue să aibă libertatea a fi stăpân 
pe sine şi a-şi croi însuşi viitorul şi soarta“, : 

a 

Ca să ne fulosim şi noi Românii din Ungaria, și. 
Transilvania, de dreptul, cuprins în acest evangalic. 
principiu, am venit la această istorică şi măreață 
adunare naţională în străvechia:. Alba-lulie, de :care 
ne leagă, amintirea celor mai crude chinuri şi suferințe, 
dară şi cea mai sfântă, nădejde. . ă



Deşi au trecut decenii şi veacuri. de atunci, 'totuş 
şi acum aud cum geme de.adânc din fundul. temniţei 
regele munţilor Iancu, aud mai ales suspinele, vactele şi 
sfâşiitoarele urlete de durere ale mucenicilor Horia 
şi Cloşea, cari aici au fost traşi pe'roată. 

Sub impresia acestor amintiri amare, sub impresia, 
proaspetelor . noastre suferinţe din anii răsboiului,... 
-care: Român mai poate dori, să mai trăim în acelaş 
stat cu. Maghiarii? Cine-ar dori aceasta, nu -poate 
îi Român. | | Di 

Dară chiar de sar fi şters din sufletul nostru 
orice amintire a muceniciei noastre de-veacuri şi încă 
nu ne putem gândi la altceva, decât la aceea, ce-au. 
hotărât şi făcut fraţii din Basarabia, şi Bucovina, adecă 
la Unirea cu scumpa noastră Românie, alipindu-i 
întreg pământul strămoşesc. 

Aceasta trebue să fie singura noastră tendinţă 
firească; doară, idealul suprem al fiecărui popor, ce 
locueşte pe un teritor compact, trebue să fio unitatea, 
sa naţională şi politică. Am fi nişte ignoranţi, vrednici 
de disprețul şi râsul lumii, dacă în situația de azi. 
am avea altă dorinţă. Numai din unirea tuturor Ro-. 
mânilor de pretutindenea, vor putea răsări astfel de 
producte şi manifestaţiuni alo geniului nostru naţional, 
cari prin însuşirile lor specific româneşti să contribue 
la progresul omenimei. e 

Deci — oricât ar fi de tare zidul Carpaţilor, 
care până acuma, ne-a, despărţit de fraţii noştrii — * 
totuşi azi şi aici — în atmosfera tradiţiunilor lui Mi- 
hai Vodă Viteazul — nu pot decât să esclam împro- 
ună cu scriitorul Rădulescu Niger: 

«Hotarele de astăzi sunt margini trecătoare, 
«de care timpul râde; 

«Căci el pătrunde'n taira ursitei viitoare, 
«când ele s'or deschide! 

Ceasul deschiderii a, sosit. 
Nu putem şi n'avem lipsă să retezăm Carpaţii, 

căci ei sunt şi trebue să rămână şi'n viitor inima Ro-



mânismului, dar simţesc că astăzi prin glasul nostru 
unanim vom deschide larg gi pentru totdeauna por- 
țile Carpaţilor, ca să poată - pulsa prin arteriile lor 
cea mai caldă viaţă românească şi ca prin aceasta să 
ni se înfăptuiască: 

«acel vis neîmplinit, copil al suferinţii, 
-«e-a cărui dor au adormit şi moşii .şi părinţii, 

Am ferma nădejăc, că toţi cu un singur glas 'şi 
prin voi glasul întregii naţiuni se va cuncentra, asupra, 
singurei dorinţe, pe care o pot exprima în 3 cuvinte: 

«Pân' la Tisa!» Amin



CUVÂNTARE 

ROSTITĂ LA GARA DE NORD, LA SOSIREA CELOR 4 SOLI AR- 
DELENI, CARI AU ÎNCAINAT ARDEALUL, BĂNATUL, CRIȘANA ŞI 

> * MARAMUREȘUL REGELUI ROMÂNIEI, CU CARE 
„SA UNIT PE VECIE | 

  

Domnilor Miniştri, 

Domnule. Primar, Fraţilor, 

Noi — Românii de dincolo de Carpaţi — am venit 
adescaori pe aici; am călcat de multe ori pe pământul. 
sțânt al .patrici mame. Am. venit toţi — îndemnați de 
o. necesitate superioară — şi anume de a ne recrea, 
suileteşte şi a ne oţeli inima spre a putea rezista 
mai uşor. asupririlor, ce ne aşteptau acasă în patria, 
ce până ieri alaltăicri ne-a fost noua patrie a noastră. 

Când am fost pe aci ultima dată, nici unul dintre. 
noi, nici măcar a visa n'a îndrăsauit, că venirea noastră 
viitoare în capitala românismului va avea misiunea, 
cpocală de a închina întreg pământul nostru strămoșesc * 
— Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramureşul, — patriei, 
maine, adică srumpei Românii. 

Şi iată că în zilele acostea, cel mai, îndrăzneţ vis 
se înfiptueşte. Cuvine-se deci să dăm mulţumită pu- 
ternicului Dumnezeu, pentrucă a îndreptat duhul vre- 
mii într'o direcţie favorabilă intereselor neamului ro- 
mânesc, şi a ridicat civilizaţiunea lumii la înălţimea, 
dela care să pretindă, imperativ desrobirea popoarelor 
asuprite. | 

Voi, iubiţilor îraţi aţi fost ostaşii acestei civili- 
zaţii. In numele ei, şi mai mult în numele legăturii
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fireşti de sânge, aţi pornit în frunte cuun rege mare 
lupta — alăturea de iubitele noastre surori latine, 
Franţa şi Italia, de puternica Anglie şi de armatele 
înţeleptului Wilson şi aţi adus mari şi grele jertfe 
pentru desrobirea, noastră. Cu sentimente de adâncă 
şi veşnică, recunoştinţii pentru tot ce aţi făcut pentru 
noi, atât acum cât şi în cursul veacurilor trecute — în- - 
cepând cu Voivodul Ştefan cel Mare, (Episcopia Va- 
dului), Radu IV cel Mare: (Episcopia Geoagiului), Mi- 
hai. Viteazul (Mitropolia Alba, Iulia), şi până la, Cons- 
tantin Brâncoveanu şi Carol ] — dăm mulţumită, mio 
lostivului Dumnezeu, pentrucă pe noi cei din gene- 
raţia de azi, ne-a învrednicit să trăim cele mai măreţe 
zile din întreaga vieaţă de aproape 2000 de ani ai 
naţiunii noastre. 

In fine — mulţumindu-vă tuturor pentru frăţeasca 
bineventare — vă aducem şi noi nu numai îmbrăţişarea, 
noastri, —a, celor 4 soli — ci şi salutul şi îmbrăfişarea 
frăţească a tuturor Românilor de dincolo ; şi strigă 
din toată: inima; 

i Să trăiţi fraţilor desrobitori. din patria mami! 
"Să trăiască Maiestatea. Sa, - regele Ferdinand I; 

acum al tuturor Românilor; i 
. Să trăiască Maiestatea Sa iubita, noastră regină, 

Maria, acest înger păzitor, al Românilor. de pretutin- 
denea. | 

Să trăiască şi scumpele odrasle ale dinastiei ro-: 
mâne, una cu ţara la bine şi mai ales la'rău. 

Să trăiască în veci România- Max6 şi democratica, 
dreptate şi libertatea cetăţenilor ei. | 

 



CUVÂNTARE 

ŢINUTĂ LA STATUIA LUI «MIHAIU VITEAZUL» ÎN PREZENŢA 
„UNEI IMENSE MULȚIMI DE CETĂȚENI AI CAPITALEI 

  

Fraţilor, -Surorilor ! 

Din încredințarea «Marelui Sfat al Națiunii Ro- 
mâne din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş», noi 
— cei 4 soli trimişi — venit-am înaintea, feţei Maiestăţii. 
Sale Regelui, ca să-i închinăm po vecie acest pimânt 
românesc ; venit-am în inima României, ca să-i. vestim. 
din acest loc marea bucurie, că robia noastră do a- 
proape zece veacuri nu ne-a înfrânt, - , 

Din contră bunul. Dumnezeu .ne-a, întărit, încât. 
cu ajutorul braţului înalt al Maiestăţii Sale şi al vi-. 
tejiei armatei române, cu ajutorul iubitelor noastre: 
surori Jatine Franţa şi Italia, cu ajutorul puternicei 
Anglii şi cu ajutorul înţeleptului. protector al popoa-. 
relor asuprite Wilson: — am putut rupe lanţurile ro- 
bici de pe trupurile noastre. Sa 

„ŞI — îndată ce ne-a fost dată putinţa a ne 
sfătui în deplină libertate sufletească, asupra, viitorului 
nostru, — într'un elan de însuileţire până aci necu- 
noscută la noi — am luat în maroa Adunare Naţio- 
nală dela Alba Iulia — cetatea lui Mihai Vodă Vi- 
teazul — la 18 Octombrie 1918 unanima hotărâre; 
«Vrem unirea pe vecie a întregului nostru pământ stră- 
„Joşesc cupatria mamă, cu scumpa noastră Românie». 

După ce cu omagială, veneraţiune, dar şi cu cea, 
mai culdă iubire de credincioşi supuşi —am adus a- 
ceastă nestrămutaţti, hotărâre la: prea înalta, cunoştinţă: 
a Maiestăţii Sale Regelui, vă rugăm în îaţa. acestei.
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statui, a acestui simbol al unităţei noastre naţionale, 
pe, voi — zecile de mii de cetăţeni ai Capitalei şi- 
prin voi întreaga ţară, — cu lacrimi de necunoscută bu 
curie până acum: 

Primiţi-ne cu drag şi cu calde îmbrăţişări la sânul 
vostru — care de veacuri şi pentru noi a bătut, — drept 
răsplată a, jertfelor uriaşe, pe cari şi pentru desrobirea 
noastră le-aţi adus. 

» Noi Românii de dincolo de Carpaţi — venim la 
voi fraţilor — cu cea mai frăţească încredere şi ne 
alipim cu cea mai firească dragoste de Augusta Di- 
nastio română, având ferma convingere, că aflăm în 
Maiestatea, Sa, pe cel mai bun şi iubitor părinte, ca- 
rele — în cele mai măreţe, dară şi cele mai grele clipe 
din vieaţa naţiunii noastre— s'a ştiut inspira din 
izvorul celor mai curate idealuri ale! întregului neam. 
românesc, pe care, — cum era şi firese —" prin . sufe- 
rinţi trăite împreună cu voi, ka ridicat la înălţimea, 
zilelor de azi. 

Iară despre dragostea de mamă şi căldura, inimii, 
cu care voi — şi ţa a întreagă. primeşte la, “sânul 'ei 
pe fica-i atâta timp înstreinatii, — mărturiseşte : chiar 
entuziasmul fără "margini şi clocotele do: însuilețire, ce 
izbucnesc la “fiecare frază rostită, de minc, cu elemen-: 
tară forţă din 'miile de piepturi ale fraţilor Şi 'suro- 
rilor din jurul nostru. 

| Rămâne acum, ca închegarea acoasta sutloteaseti 
să cuprindă toate provinciile desrobite, ca împreună: 
cu ţara mumă să ne aşezăm la muncă stănuitoare, ca 
să refacem pustiirile lungului răsboiu, să readucem la 
cale normală toţi ramii de activitate publică, să spo- 
rim mijloacele pentru uşurarea datoriilor publice, cu 

“un cuvânt să consolidăm şi întărim astfel patria mă- 
Tită, încât s'o lăsăm fiilor moştenire în stare cât mai 
înfloritoare. 

Depnnem sentimentele noastre de evlavioasă re-, 
cunoştinţă pe mormântul tuturor acelor voievozi şi 
bărbaţi de Stat, conducători şi: scriitori, cari au os- 
tenit pentru realizarea unităţii noastre naţionale, în- 
cepând c cu Ştefan -şi Mihai până la Vodă-Cuza şi Carol,
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cu Miron Costin, Dosofteiu, Ienăchiţă, Văcărescu şi 
până la Eminescu, Coşbuc, Ştefan Iomt gş. a. 

Adânc respect şi veşnică recunoştinţă bărbaţilor 
de Stat în viaţă, cari în înţelepciunea lor, au ştiut 
croi drumul, caro a dus ţara şi poporul la suprema 
sa ţintă, 

Salutul şi binecuvântarea noastră, armatei şi po- 
porului, care a întruput cu jertfe grele dorinţa de 
veacuri a noastră şi a strămoşilor nostri. 

Trăiască în veci România Mare, Trăiască armata 
ţării şi toţi vitejii ci şi toţi cetăţenii ei! 

CUVÂNTARE - 

LA TRECEREA GENERALULUI FRANCEZ DERPHELOT PRIN 
1. CARANSEBEȘ. 13/26 pecemBnig 1918. 

  

Domnule General ! 

«In numelo celor peste 400.000 de Români din 
eparhia, mea, salut cu toată, căldura. pe generalul Bort- 
helot, reprezentantul glorioasei Franţe ; mai întâi din 
admiraţie faţă do prima naţiune a lumii, caro este 
cea mai aleasă; apoi din cea mui intimă iubire îră- 
ţească, către sora noastră mai mare, fiind mândri că 
în vinele noastro curge acolaş sânge nobil latin ; şi în 
fine din adâncă, recunoştinţă faţă do uriaşul concurs, 
ce ni l-a dat Franţa şi în deosebi salvatorul nostri 
generalul Berthelot, întru realizarea aspirațiunilor noăs- 
tre naţionale. Trăiască Franţa! Trăiască Generalul 
Berthelot !» ui



CUVÂNTARE 

„.. MOSTITĂ LA CONGRESUL PREOŢILOR ȚINUT ÎN SIBIU. | 

6 aanrre, 1919. 

  

Iabiţilor Fraţi întru Hristos! 
«Darul Domnului nostru lisus Hristos, 

dragostea lui D-zeu Tatăl şi împărtăgirea 
sf. Duh, să fio cu voi cu toţib. - 

Preacucernică Preoţime! 

Un duh nou străbate bătrânele noastre plaiuri stră- 
moşeşti de dincoace de Carpaţi. E duhul desrobirii şi 
libertăţii, duhul învierii noastre naţionale şi bisericeşti. 

Căci, alăturea de neamul nostru, mai ales biserica, 
ortodoxă-română—ca cea mai de frunte şi mai istorică 
anstituţiune a lui—a trebuit să îndure dimpreună cu 
clorul ei în cursul veacurilor de urgie cele mai gro- 
zave atacuri şi prigoniri. | - 

: Duşmanii noştri ştiau, că această biserică este for- 
tăreaţa nu numai divină, ci şi naţională, care prin 
credinţa, şi ritul ei răsăritean a, izolat şi închegat po- 
porul român într'un întreg din cele mai rezistente şi 
Aa ferit de înfiltrarea spiritului, care tindea a-l dis- 
truge. Tocmai de aceea vedeau duşmanii noştri în 
biserica ortodoxă-română, din: punctul lor de vedere, 
cel. mai mare pericol. | | 

Fostul ministru de culte şiinstrucţiunepublică al 
Ungariei, contele Albert Apponyi, care a întrunit în 
sine în cel mai mare grad posibil ura în contra a tot 

„Ce-i românesc şi ortodox, spunea anume în rescriptul 
său dela 17 Iulie 1917 Nr. 100.891 VI-b., «că învă- 
“ătorii, ieşiţi din pedagogiile corfesionale-române, de 
aceea, înveninează, sufletul ia, sute de mii de poporani 

.
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din starea fragedă a, copilăriei... pontrucă biserica, care 
susţine şi conduce pedagogiile, are organizaţie pusă 'pe 
temelii naţionale, înrudite cu. naţiunile inimice din sta. 
tele vecine». - 
-- Asta, îl durea pe el şi pe tovarăşii lui rău de tot;. 
deci fortăreaţa aceasta voiau s'o distrugă. E 

In cursul veacurilor biserica noastră a, fost ţinta. 
celor mai vehemente atacuri. Dar n'au putut-o distruge. 

in anii ultimi atacurile urmau cu o vehemenţă. 
rară. In ziua sf. prooroc Ilie 1918 pentru ultima, dată 
am fost ameninţaţi noi episcopii, citați telegrafic Ja; 
guvern : «că dacă nu declarăm a preda de bună voie. 

„cele mai multe şi mai bune şcoale - primare române 
statului ungar, spre a lo magbhiariza, vor aduce legi 
ca si ne sdrobească». Am răspuns: «Faceţi în faţa 
lumii legi cât mai aspre, însă, de bună voie nu dăm 
„nimie>. Dar n'au mai apucat a vota legile proiectate. 
căci-i-a prăbuşit Prea-dreptul Judecător. - 

e 

Iar astăzi noi, preoţii—conducătorii fireşti.gi multă, 
vreme unici :ai.poporului român—alături de fîruntaşii: 
mireni, cari s'au sporit abia, în epoca mai nouă, simţim» 
acea uşurare sufletească, pe care o simţesc vâslaşiii 
corăbieri, când le-a succes a duce naia .prin o 'greai 
iurtună ce ameninţa cu prăpăd, la limanul de mântuire.: 
"După o liniştită, răsuflure, plină de odihnă şi re-.. 

oreore, stând acum la mal şi reprivind asupra trecu-; 
tului, cu satisfacţie, ba, chiar cu mândrie, putem cons-- 
tată, că pe lângă conservatismul înăscut românului şi: 
pe lângă, marea sa, putere de rezistonţi,— biserica, ro-. 
mână şi clerul ei au contribuit mai mult la salvarea 
poporului ; încât fruntaşii neamului pot închină patriei- 
mame milioanele noastre de români cu un suflet mai, 
curat şi mai românesc decât ori unde aiurea. 

Nu numai cu crucea, în frunte ni-am împlinit che-; 
marea, ci —văzând că-i lipsă absolută, şi. inomisibilă —. 
am creat cum am putut şi cum ne-am priceput, şi 
multe alte mijloace culturale, sociale; economice, îi-: 
nanciare, artistice ete., care, pe lângă biserică, şi şcoală:
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să-i fie poporului român sprijin puternic în lupta pen- - 
tru existenţa sa naţională. - o 

Să privim numai în jurul nostru, şi vom află, că. 
d. e., aici în Sibiu biserici, şeoale, clădiri măreţe, băn- 
cile «Albina», «Lumina», Frăția», «Asociaţiunea pen- 
tru litoratura, română şi cultura popvrului român», 
«Societatea de cântări», «Societăţile de temei», - «So- 
ciâtatea meseriaşilor», «Societatea de îmmormântare», 
aŞcoala agronomică», etc. etc., care toate au la ac- 
tivul lor o activitate plini, de frumoase rezultate: s'au 
îritemeiat prin clerici şi oameni de-ai bisericii. Ea 
n&-ă crescut şi pe intelectuali. 

Cam aşa şi în alte părţi. 
De aceea, putem exclama împreună cu ev, loan: 
«Toate prin biserica noastră ortodoxă română 

s'au făcut şi fără de biserică până acuma puţine s'au. 
făcut, din câte s'au făcut». 

Deci dela culmea realizării idealului nostru na- 
ional putem declara în faţa Românici noui sus şi tare: 
«Ori câte. greşeli s'ar găsi şi la noi, ca la toţi oamenii 
muritori, avem conştiinţa împăcată, că în împrejurări 
excepţional de grele ne-am împlinit datorinţa. Şi toato- 
le-am făcut nu pentru răsplată materială, ci: din iu- 
bire de neam, trăind în cele mai modeste împrejurări, 
lipsindu-ne — ca mama cea bună — adeseori şi de cele 
mai elementare trebuinţe şi de cele mai strict necesare, 
numai ca, să nu sufero alţii şi în deosebi binele obştese», 
___Am condus instituţiunile extra-bisericeşti şi chiar: 

băncile făcute de noi, şi le-am trecut prin greutăţile 
începutului de cele mai multe ori absolut fără nici o 
plată, ci cu grelo sacrificii morale şi chiar ma 
teriale, iar după ce le-am întărit, am cedat condu 
cerea altora; căci pe noi ne-au călăuzit numai simţul 
de datorinţă faţă de neam şi adevărul cuprins în cu- 
vintele marelui poet Vlahuţă: «Sfânta muncă e aceea», 
«Ce răsplată 'n ca-şi giseşte». i 
„_ Acum în situaţia cea nouă a, libertăţii naţionale, 

nu mai avem aceleaşi îndatoriri multilaterale. Pe te- 
meliile puse de noi, de-o parte vechile instituţiuni 
modeste iau şi vor lua tot mai mare avânt, conduse
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de îorţe cu pricepere do specialişti, iar de altă parte 
mereu se vor spori cu altele nouă, care sunt de lipsă 
pentru progresul şi consolidarea ţării. 

Iară noi, preoţii, vom putea să punem munca şi. 
energia noastră în mai mare măsură ca până acum 
în serviciul bisericii, a aşezămintelor şi a intereselor. 
inerente misiunii bisericii, care esto liţirea cuvân- 

„tului lui Dumnezeu şi formarea convingerilor reli- 
gioase, fără ca să denegăm experienţele şi sprijinul 
nostru tuturor acţiunilor, co urmăresc înălţarea şi în- 
tărirea, ţării în frunte cu o dinastio respectată şi iubită, 

Ei 

Iată. pentruce fiorul vieţii celci nouă ne cuprinde 
şi pe noi, preoţii, conducătorii fireşti a noilor cetăţeni 
ai României întregite! Acest fior no îndeamnă - la a- 
sociarea forțelor, la consfătuire asupra statoririi unui - 
program de muncă -mai intensivă şi mai cu sistem,.. 

Iberâru împlinirea grelei şi sfintei noastre: misiuni prin 
are să se descătuşeze aripile bisericii noastre ca să 

“poată lua un avânt mai mare ca până acum. 

ŞI 
 Zubiţi fraţi întru Hristos! 

Se cere foarte mult tact şi un puternic simţ de 
prevedere în viitor şi o temeinică cunoaştere a evo- 
luţiei religioase şi bisericeşti din toate ţările civili- 
zate, pentruca — în cadrul unei autonomii perfecţio- 
nate şi conforme cu principiul ierarhic, care formează. 
temelia organizaţiei în biserica ortodoxă, — să putem 
găsi căile şi modul de a câştiga şi a asigura sprijinul 
şi ajutorul moral şi material ul nvului stat român pe 
seama, bisericii, ca astfel biserica noastră — ocrotitoare 
bimilenără a neamului român — şi până la deplina în- 
lărire a propriilor sale forţe şi mijloace, să poată, des- 
voita acea, bineficătoare şi salutară activitate pentru 
ţară gi poporul ei, pe care lumea o aşteaptă dela, ea. 

Nu există în hotarele Roniânici nouă instituţiune 
naţională, faţă de care noul stat român să aibă mai 

BIBLIOTECA 
CENTRALĂ 

UNIVERSITARĂ » CAROL” 
vii mzr STI; 
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multe îndatoriri, .ca,. faţă, de biserica, ortodoxă română, 
dela noi, care până acum a fost cea mai desconsi- 
derată, care nu numai că n'a, primit dela, vechii stă- 
pâni, de tristă memorie, domenii şi daruri, ci i s'au 
luat şi cele ce biet le-a avut din graţia unor bine- 
credincioşi Voivozi ai Principatelor Române; iar mij- 
loacele, ce le-a putut stoarce dela fiii săi, le-a sleit 
pentru cultura poporului, pentru salvarea sufletului 
românesc, pe care nu pute să-l lase în grija statului 
maghianizător. ! ” 

. Speranţele trebuesc să, ne fie cele mai bune. Doar: 
acum, când biserica ortodoxă română din cenuşotea 
dispreţuită, neîndreptăţită şi prigonită de mai înainte 
a devenit Diserica, covârşitoarei majorităţi a cotăţe- 
nilor României nouă, când a devenit biserica domi- 
nantă a statului român, când a devenit biserica, însăşi 

„a dinastiei române : ne va, succede a o ridica, prin con- 
lucrarea armonică şi în spirit evangelic a clerului cu 
toţi fruntaşii şi factorii ţării la acea înălţime şi stră- 
lucire, dela care să poată lucra, cu cele mai mari! succese. 

Nu pot ascunde în aceste momente bucuria ce 0 | 
simţesc personal, când prin această cucernică întru= 
nire a preoţimii pastorale văd că, se întrupează; do- 
rinţa mea des exprimată, .şi un. punct al. programului 
activităţii mele: adică organizarea clerului nostru în- 
tr'o puternică asociaţie .a, sa, dela care aştept mult 
bine pentru biserică şi neam. | | 

De încheiere salut acest prim congres preoţesc 
atât în numele meu, cât şi în numele Preasfinţitului 
nostru frate în Hristos dela Arad, şi — împărtăşindu-vă 
arhipăstoreasca noastră binocuvântare doresc, să fie 
lucrările frăţiilor voastre, spre lauda, slava lui Dum- 
nezeu, spre întărirea bisoricii şi spre binele slujito- 
rilor şi al credincioşilor ei. . 

__+ “Darul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea, lui 
Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea sfântului Duh să fie 
cu noi cu toţi». |



y 

| RUGĂCIUNEA 
UNIRII TUTUROR ROMÂNILOR, CITITĂ ÎN CATEDRALA MITRO- 
POLIEI DIN SIBIU, DUPĂ DOXOLOGIA PENTRU ALTEȚA SA REGALĂ 

PRINCIPELE CAROL, MOŞTENITORUL TRONULUI. 
26 manere 1919 

  

„ Doamne!) Dumnezeul nostru, Cela-ce pui la grele 
încercări pe aceia, po cari îi iubeşti ; rătăcit:am dela, 
calea adevirului şi lumina dreptăţii până acum nu 
ni-a strălucit nouă, şi soarele nu ni-a răsărit nouă. Şi 
iată robi eram în pământul ce 'l-ai dat părinţilor 
noştri, spro a mânca rodul lui şi bunătăţilo lui. | 

Dară, drept eşti, Doamne, şi drepte sunt judecăţile 
Tale, şi toate lucrurile 'Tale, şi toate căile Tale sunt 
milă şi adovăr şi judecată, adovărată, şi drept judeci 
în veac. ă a 

Deaceea, cutremurat-ai pământul, Doamne ! Cine 
oste asomenea 'Ţio, mărit întru sfinţi, minunat întru 
mărire, făcător de minuni !? 

| Iată, noi venim la Tine, că Tu eşti Dumnezeul 
nostru, căci Tu ai zis: «O poporul meu! Rana ta este 
dureroasă ; podeapsa fărădelegii tale împlinitu-sa,; 
scoală-te. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru ; Eu sunt 
cu tine ; de vuiu $i nimici toate popoarele, între care 
Te-am împrăştiat, pe tino nu te voiu nimici. Sfărâma- 
voiu jugul de pe tino şi voiu rumpe cătuşile talo; 
lărgi-voiu hotarele tale; aduna-vă-voiu dintre popoare 

  

1) Aceaaşi rugăciano am citit-o în biserica parohiali din Alba-Iulia 
la 18 Noemvrie (1 Dec.) 1918 cu ocazia memorabilei adunări naţionale. 
“Toată lumea plângea cu lacrimi Schimbare e numai la sfârşit, Rugăcianea 
se compune tot din citate scoase din psalmi, po cari mi le-a pus la dis- 
poziție consilierul consistorial Dr. Ciuhandu din Arad. Eu le-am aranjat ta 
dorma prezentă,
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şi vă voiu strânge din ţările în cari sunteţi împrăg- 
tiaţi ; restatori-voiu judecătorii tăi, ca 'mai nainte, şi 
sfetnicii tăi, ca la început». 

Şi acum, Doamne Dumnezeul nostru, cel mare 
în sfaturi, puternic în lucruri, ai căruia ochi pururea 
sunt deschişi asupra tuturor faptelor fiilor oamenilor ; 
Celace înalţi pe cei smeriţi şi ridici la mântuire pe 
cei ce plâng, care zăriărniceşti sfaturile celor vieleni, 
pentruca mânile lor să nu împlinească cugetele lor: 
să nu separă mică înaintea 'Ta toată strâmtorarea, ce 
a fost şi în parte mai este asupra, noastră, a părinţilor. 
noştri şi asupra întreg poporului Tău. 

Doamne, — înaintea Ta aducem rugăciunile noastre, 
nu pentru dreptăţile noastre, ci pentru multele Tale 
îndurări. Scoală Te întru ajutorul nostru şi mântueşte-ne 
pentru mila Ta. Dă ajutor glorioasei armate române, 
ca să scape pe toţi fraţii ncştri din strâmtoae şi să 
întărească, noile hotare alo patriei mărite. Dumnezeule 
Mântuitorul nostru, ajută-ne nouă pentru mărirea Neâ- 

„mului “Tău, ca să so sălăşluiască, mărire în pământul 
nostru. 

Primeşte în jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri 
smerita rugăciune a robilor tăi, ce-o înălţăm astăzi 
pentru sănătatea şi fericita domnie a Maiestăţii Sale 
Preaînălţatul şi Multstăpânitorul nostru rege Ferdinand 
I, pentru slăvita Sa soţie regina noastră Muria şi 
pentru Alteța Sa. regală principele de coroană Carol, 
carele pentru întâia dată păzeşte ca moştenitor de 
drept, pe acest pământ strămoşesc, sfinţit prin sute- 
zinţele noastre de veacuri, întărind prin înalta Sa 
prezenţă, pentru vecie, legătura dintre noi — îraţii des- 
robiţi — şi sfânta Coroană română, acum şi pururea, . 
şin vecii vecilor, Amin.



CUVÂNTARE 

ÎN NUMELE BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, CU OCAZIA RECER- 
TIUNII LA ALTEȚA SA Paincrvere Canor. 

MARTIE 1919. 

  

Alteța Voastră! 

Inainte cu mai bine de trei veacuri Mihai Vodă 
Viteazul, cucerind cu armele române aceste frumoase 
plaiuri strămoşeşti, ca român bun, s'a dovedit şi de 
bun creştin. El a, întărit temeliile  vechei noastre mi- 
tropolii ortodoxe române, pe atunci cu centrul în Alba- 
Iulia, şi — aşezând în scaunul arhieresc de acolo un 
mitropolit, adus dela fraţii de dincolo de Carpati, i-a 
dat şi strălucirea ce se cuveneă celui mai însemnat 
aşezământ nu numai dumnezeese, dar şi naţional al 
neamului românesc : bisericii ortodoxe române din 
aceste părţi. 

Şi tocmai pentru stăruinţele salo neînduplecate în 
lupta de existenţă a ncamului, biserica a fost în cursul 
veacurilor ţinta celor mai cumplite asupriri şi ne- 
dreptăţii. Tăria dreptmăritoarei noastre credinţe şi 
lumina nădejdii în viitorul neamului ni-a dat putere 
do rezistenţă. 

Astăzi o clipă de fericire ne este de ajuns să uităm 
suferinţele chinuitoare ale trecutului. Şi clipa aceasta, 
de ncgrăită fericire ni-o îmbie înalta prezenţă a Alteţei 
Voastre în mijlocul nostru. E un mare fapt istorie 
acesta şi un pas cu ncînchipuite consecinţe de mărire, 
care ne jace să uităm nu numai trecutul de restriște, 
ci învălue sufletul fiecărui român, dela palat până la 
ultima colibă .ţărănească, cu o îndreptăţită mândrie,
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căci Alteța Voastră, sunteţi: primul vlăstar ortodox al 
Dinastiei Române şi cel mai de frunte credincios al 
bisericii noastre „strămoşeşti. 

Din mândria aceasta izvoreşte nădejdea mângâie- toare, că sub putornicul scut al de toată suflarea, iu- bitului nostru Rege Ferdinand ÎI, cu ajutorul întregii Dinastii Române şi îndeosebi sub ocrotirea, binevoitoare a Alteţei Voastre, vom fi în fericita, situaţie să înălțăm din nou această, biserică, istorică, la strălucirea, ce a avut-o pe vremea celor mai mari voivozi români, pe vremea Muşatinilor şi Basarabilor, ca să fie astfel nu numai cel mai de seamă factor în consolidarea ţării 
şi în prosperarea neamului, ci totodaţă să reverse lu- . mina. credinţei ortodoxe asupra tuturor popoarelor megicze, cu care voim să fim în paşnică vieţuire. „In această nădejde, în numele întregului cler şi popor din mitropolie şi în numele meu, Vă zic cu omagială supunere: Bine aţi venit în pământul des- robit al strămoşilor şi Vă, promit, că puternicul sprijin dat; bisericii noastre va cimenta pe veci legătura între poporul nostru şi adorata Dinastie Română, 
___ Alteța Voastră, să, trăiţi la mulţi ani, spre mândria, - țării, spre bucuria neamului şi spre binecuvântarea, bisericii noastre !



- RUGĂCIUNE 

CU OCAZIA DOXOLOGIEI DE MULŢUMITĂ, OFICIATĂ ÎN CATE- 
DRALA MITROPOLIEI DELA SIBIU CU PRILEJUL VENIRII PENTRU 
PRIMA DATĂ A MAIEsTrĂȚILOR Lon REGELUI FERDINAND | 

ŞI A REGINEI MARIA ÎN ARDEALUL Lon. | 
26 arAru (S 1unrg 1919) 

  

Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, SE 
Cela-ce prin robul tău Moisi ai mântuit neamul lui 

din robia cea amară a Egipetului şi cu puterea Ta cea, 
nebiruită ai aruncat în adâncul mării pe, Faraon cu 
toată oastea, lui; 

Cela ce ai rânduit pe Moisi cârmauitor poporului 
său, şi mulţimea cea mare a neamului lui o ai adunat 
într'o unire, şi — dându-i singură stăpânire — i-ai arătat, 
stâlp de foc povăţuitor, ca s: nu se împicdoce paşii lui. 

Insuţi, Preasfinte Impărate, pleacă urechea ta 
spre noi —cari nu suntem vrednici să căutăm spre: 
înălţimea măririi Tale —- şi ascultă cucernicile noastre 
cuvinte de mulţumită, pentrucă pe Maiostatea Sa, Prea. 
înălţatul nostru Rege Ferdinand I-ul I-ai luminat a 
cunoaşte virtuțile poporului român, a înţelege rosturile 
şi aspiraţiunile ncamului şi — inspirat de încrederea, 
în viitorul ţării — I-ai învredaicit a surpa hotarele 
nefiroşti şi nedrepte dintre fraţi, şi — desrobindu-i — 
a crecă, tuturor românilor o patrie nouă şi încăpătoare. 

Păzeşte-L, Doamne, pe gloriosul nostru Rege, 
dimpreună, cu slăvita Sa, soţie, Regina noastră Maria, 
şi cu întreaga augustu Dinastie Română, sub acopare- 
mântul aripelor Tale ; îmmulţeşte zilele vieţii Lui întru 
sănătate nevătimată, Luminează-l mintea şi încălzeşte-l 
inima, ca să cârmuiască şi să judece pe poporul 

.
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său cu dreptate. Arată-L făcătorilor de rele înfricoşat 
şi celor buni milostiv ; îndreptează-I luarea aminte spre 
cei săraci şi asupriţi ; iară pe ostaşii Lui şi căpitanii 
ior, întăreşte-i pretutindenea cu puterea 'Ta cea ne- 
biruită. Sporeşte înţelepciunea, sfetnicilor Săi ; dire- 
gătoriile, Lui supuse, îndreptează-le pe calea, adevărului 
şi & dreptăţii, oprindu-le dela, părtinire şi mitărnicie; - 
şi pe toţi curtenii, slujitorii şi casnicii Lui, cari merg 
împreună cu dânsul, îi scuteşte de toate relele în- 
tâmplări. | 

Împrăştie duşmanii, ce se ridică asupra stăpânirii: 
Lui; şi adună tot poporul într'o unire nedespărţită şi 
dreaptă, supunere ; şi ne dărueşte nouă tuturor în zilele 
Lui pace şi bună sporire, bună, linişte văzduhu- 
rilor, îmbelşugarea, roadelor pământului şi toate cele 

„ trebuincioase către viuţa, cea; vremelnică şi veşnică, ca 
astiel, prin muncă pașnică, propăzind, cu o gură şi cu 
o inimă să 'Te preaslăvim pe. Tine, Dumnezeul drep- 
tăţii şi al milelor, acum şi pururea şi în vecii veci- 
lor, Amin.



CUVINTE 

De sarvrane Maresrăriroa Lon REGELUI ŞI REGINEI PE 
CÂMPIA TURZII CU PRILEJUL PARASTASULUI PENTRU 

Mraar VirEazur. 28 mar (10 roxrg) 1919 - 

Maiestăţile Voastre, 

Jubit popor român, 

„ Indoit sfânt este pământul, pe care ne aflăm acum, 
pentrucă în țarina lui se odihnesc scumpelo moaşte 
ale marelui Voivod Mihai Vileazul, care nu numai cu 
mâna, ci şi cu fapta, ba, chiar cu suprema jertfă, cu 
jertia, de sine, a arătat iubiţilor noştri fraţi de din- 
colo de Carpaţi calea spre falnicul nostru Ardeal. 

Se mişcă astăzi ţărâna din trupul lui, simțind, 
cum Maiestatea Voastră, ca bun român şi bun creştin, 
aţi venit — însoţit de adorata noastră, Regină şi da 
entuziasmul românilor de pretutindenea, — să-i aduceţi 
— precum aţi mărturisit aseară — prinosul de înaltă 
recunoştinţă Aceluia, caro mai întâi ni-a croit calea 
supremului nostru ideal; iar sufletul marelui Voivod 
se veseleşte acolo sus în cer, văzând că Maiestatea 
Voastră — ca un al doilea Mihai —nu v'aţi oprit cu 
oştirile la 'T uda—acest loc de obştească jale—ci 
—, înaintând victorios până la, Tisa — aţi înfăptuit visul 
lui şi visurile noastre cele mai îndrăzneţe, câştigând 
neamului românesc prin fapte de netrecătoare glorie 
o dreaptă, bogată, şi binemeritată, răsplată, pentru 
moartea, lui de mucenic şi pentru suferinţele noastre 
de veacuri. 

De altă parte suntem aici la cheia şi poalele
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istoricilor noştri Munţi Apuseni. Deasupra, lor plutesc 
în sbor vulturii, acest simbol al idealurilor măreţe şi 
al avânturilor sublime; adâncurile acestor munţi cu- 
prind lamura celui mai de preţ aur; iar prin văile şi 
plaiurile lor romantice locuesc vitejii noştri Moţi, a- 
ceşti fii do aur ai neamului nostru românesc, 

Din sânul lor s'au coborât Horia, Cloşca, şi Crişan, 
„precum şi craiul munţilor Iancu, toţi mucenici ai a- 
vântului pentru desrobirea noastră. Da 

. In faţa acestui sfânt mormânt şi în faţa acestor 
vestiți munţi, de unde ne-au venit tablele legii noastre 
naţionale româneşti, ne închinăm înaintea Maiestăţii 
Voastre nu numai cu omagială supunere, ci cu ne- 
tărmurită iubire şi cu inimile pline de recunoştinţă, 
pentrucă Majestatea Voastră — cunoscând vitejia osta- 
şilor, întemeiat pe virtuțile ţăranului român şi inspirat 
de aspiraţiunile atât de fireşti ale neamului şi de în- 
demnul luminaţilor sfetnici ai tronului — aţi călcat în 
momente hotăritoare pe urmele lui Mihai. - 

Să fii în veci slăvit, Cela, ce'ne-ai dat, ca moartea, 
mucenicilor noştri să, nu fie în zadar, LL 

Românimea de dincoace de Carpaţi va păstra o 
vecinică recunoştinţă ostaşilor din vechiul regat român, 
cari -— în frunte cu M. V., supremul lor Căpitan —au 
întregit hotarele patriei române, desrobindu-ne şi în- 
scriind în istoria neamului cele mai strălucite pagini 
de glorioase fapte. | 

Iară, Maiestatea 'Ta, scumpa, noastră Doamnă şi 
Regină, care atât de conştient ai conlucrat la întru- 
parea, aspiraţiunilor noastre şi ai contribuit la sosirea, 
frumoaselor zile istorice cu atât de adânci emoţii, 
fii fericită, că ai dat naştere dinastiei române din 
viitor, care doresc să fie conerescută una cu po- 
porul român, precum astăzi, aşa, şi pururea, şi în vecii 
vecilor, Amin.



CUVANTAREA 

DELA ÎNFIINŢAREA REGIUNII SIBIU A SOCIETĂŢII 
-. «OCROTIREA ORFANILOR "DIN RĂSROIU», 

DUMINICA. FLORILOR 1919 .- 

  

Doamnelor şi Domnilor! 

Infăptuirea, idealului nostru naţional a, deslănţuit 
o bucurie nemărginită în. sufletul românilor de. pre- 
tutindenea. , | 

Dară, sufletele nobile au resimţit repede, că bucn- 
via noastră . nu poate fi deplină, câtă. vreme -pe 
întreg întinsul României se vor află sute şi mii, chiar 
zeci de mii de orfani «flămânzi şi goi, făr' adăpost», 
ajunşi — pe urma, răsboiului — vorba, lui Goga — «copiii 
nimănui». — Aceste inimi. generoase şi nobile au fost 
şi sunt scumpele noastie surioare din Moldova, din 
Iaşi în frunte cu princesa Olga Sturdza, şi dela Bu- 
cureşti în frunte cu princesa Alexandrina Canta- 
cuzino. | 

Aceste distinse românce — urmând exemplul vo- 
chilor domniţe, urmând în deosebi îndemnul adoratei 
noastre Regine Maria — care cu mânari plină de un 
îngeresc farmec a ştiut să aline atâtea, suferinţe si 
dureri ale ostaşilor răniţi şi muribunzi —- şi-au zis:' «Ca, 
să ne putem bucură din toată inima şi să ne putem 
simţi mai fericiţi, trebue mai întâi să ne îngrijim de 
copiii acelora, cari prin moartea lor de eroi ne-an 
creat Jomânia Mare, România nouă, 

Cum ne-am şi puteă bucură noi, pe câtă vrome 
aceşti orfani plâng, lipsiţi nu numai de iubirea ocro-
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titoare a părinţilor pierduţi, ci şi de pâinea cea de 
toate zilele: şi de îmbrăcămintea necesară» ? 

In iața acestei porniri sfinte nu pot decât să 
oxiam ; Ce sufleto alese de nobile surioare! 

Iustră întrunire! 

Ne simţim nespus de fericiţi, că astăzi putem 
salută în mijlocul nostru câteva, reprezentante ale 
acestor iubite surioare ; anume pe doamnele principesa | 
Alexandrina Gr. Cantacuzino, Zoe Râmniceanu, Elena - 
M. Săulescu şi d-şoara Odobescu, venite din vechiul 
regat, în scopul de 2 contribui Ja estinderea acţiunii 
pentru ocrotirea orfanilor din răsboi şi asupra Ar- 
dealului, Banatului şi a părţilor românesti din fosta 
Ungarie. | 

„ Ca arhiereu mi-am ţinut de o părintească datorinţă 
& cercetă în cursul răsboiului mulţi ostaşi răniţi de 
prin multe spitale şi lazarete, şi la cuvintele : mele 
de mângâiere toţi cei vulneraţi greu şi de moarte 
mi-au dat aproape acelaş răspuns stercotip : «Toate 
le-aşi suferi uşor — Preasfinţite — numai gândul la co- - - 
pilaşii de-acasă, cari rămân : orfani, îmi sfâşie inima 
de-o cumplită durere». | IE 

Deci, scumpe surioare de dincolo, nu eu, ci su= 
fletul acestor părinţi, acestor mucenici morţi pentru 
neam, vă şopteşte prin graiul meu, un «bine aţi venit»: 
iară micii lor orfani îşi întind spre voi mânuşiţele lo 
nevinovate cu încrederea, şi zâmbetul, cu care copilul 
întâmpină pe buna, sa, maică, ce vine să-l îngrijească. 

Doamnelor şi Domnilor! 

Sunt sigur, că toată suflarea românească dela noi, 
— pe lângă irumoasele jertfe ce le-a făcut şi până acuma 
pentru înfiinţarea orfelinatelor dela Sibiu, Blaj şi 
Braşov, — se va alătura cu drag la mişcarea, pornită 
de «Societatea ocrotirea orfanilor din război» mai 
ales, că ajutorul oferit de guvernul dela Bucureşti 
pentru părţile noastre în sumă de 3 milioane lei 
anual, uşurează, mult mişcarea aceasta umanitară,
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În deosebi nădăjduose că doamele din aceste părţi îşi 
vor pune cu cei mai creştinească abnegaţiune stă- 
ruinţele lor în serviciul acestei acţiuni atât de nobile, 
atât de naţionale şi atât de creştineşti. 

Un adânc cugetător a zis: «A fi crestin, însem- 
nează a mântui pe alţii din nevoi». Deci — îmbrăţisând 
cu toţii şi cu toată căldura cauza orfanilor şi făcând 
tot ce ne stă în putinţă pentru îngrijirea şi creşterea, 
lor— vom da dovezi că fiecare în purticular îşi ştie 
împlini creştineasca misiune de a contribui la salvarea, 
şi mântuirea celor în lipse şi nevoi. | 

n scopul acesta am adresat cunoscutul apel, 
chemându-vă la această întrunire. Şi mulţumindu-vă 
pentrucă în număr atât de frumos aţi dai ascultare 
chemării noastre, vă invit şi vă rog atât în numele 
meu, în numele iubitelor noastre surioare de dincolo, 
şi mai ales în numele M. Sale slăvitei noastre Regine 
Maria, acest înger mângâietor şi alinător al durerilor 
întregului neam românesc, să vă înşiraţi toţi între 
membrii Societăţii pentru ocrotirea orfanilor, îndem- 
nând pe toţi şi toate de pretutindenea să vă urmeze 
acest pas, ca astiel, pe lângă ajutorul guvernului dela 
Bucureşti, să putem şi din contribuirile proprii să îm- 
plinim cu mână largă vorba atât de creştinească a 
cronicarului Neculuea care zice: «Icrimile celor or- 
fani nu lo usucă nici vântul nici soarele, firă numai 
ajutorul creștinului cu milă», 

În această nădejde binecuvintez lucrările noastre 
şi alo tuturor, ce ne vor sprijini, dorind să fie încu- 
nunate de cele mai frumoase succese,



CUVÂNTAREA 

ÎLA PARASTASUL OFICIAT ÎN TURNU-SEVERIN PENTRU EROII 
NEAMULUI. 30 ruxre 1919. | 

+ 

——— 

a Iubiţi credincioşi ! ” 

S'a împlinito jumătate dean, de când toate provinciile 
române înstroinato — în temeiul dreptului de autode: 
terminaţiune, ce ni l-am câştigat cu uriaşe jertte, în: 
temeiul dreptului do a ne croi şi hotărt noi înşine soarta. 
şi viitorul — sa închegat 'cu ţara mumă întrun stat 
unitar român, într'o patrie comună: România, întregită 
Nu voi să prejudec, căci noi Românii trebue să stă- 
ruim pentru toate revindecările. patriei noastre în ca- 
drele etnice şi geografice; dară totuşi se poate ca ho: 
tarelo ei să nu fie pretutindenea cele dorite de noi: 
Şi în cazul cel mai rău însă succesul nostru rămâne 
mare. Şi—fiindcă acest măreț ideal—l-am înfăptuit 
—cât pentru noi cei desrobiţi—după suferințe de 
multe veacuri, inimile româneşti au fost inundate pre- 
tutindenea de atâta bucurie, încât.paro că nici astăzi: 
nu ne-am dezmeticit din noianul sentimentelor ce ne-au 
copleşit. 

Dovadă grăitoare pentru aceasta, este şi entuzias- 
mul Severinenilor, care a erupt cu “forţă, elementară 
acum cu prilejul primei noastre întâlniri — ca Români 
liberi —pe pământul scump al patriei mume. Este şi 
firesc să îio aşa, doar pentru întâiaşi dată ne revedem 
aici, în acest loc istoric — noi — fraţii, cari deşi de 
veacuri multe, am fost atât de aproape, totuşi am trăit 
atât de îndepărtați unii de alţii.
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Dar, iubiţi creştini, oricât de mare ar fi bucuria, 
„e ne cuprinde la asemenea ocazii, totuşi nu-i iertat ca 
această, bucurie să întunece sentimentele noastre de 
recunoştinţă faţă de aceia, cari au adus suprema jertiă, 
cari şi-au sacrificat însăşi viața, ca prin aceasta să 
răscumpere pentru toţi fraţii lor din robii străine un 
trai în deplină libortate naţională. 

A cultiva prin toate mijloacele amintirea acestor 
eroi şi a le asigura vecinica, pomenire, este pentru noi 
urmaşii lor una din cele mai sfinte şi mai de frunte 
îndatoriri atât creştineşti cât şi patriotice. 

Iată de ce în cadrele primei noastre conveniri, 
plină de însufleţire, am ţinut să prăznuim printr'un pa- 
rastas festiv amintirea, distinsului general Ioan Dră- 
gălina, un fiu al Caransebeşului, carele cu vitejie rară 
a apărat neamul tocmai în aceste părţi periclitate şi 
expuse, precum şi po toţi aceia cari fie pe câmpurile 
de luptă, fie în lazarete şi spitale, — au închis pentru 
totdeauna ochii, şoptind. cu ultima lor răsuflare dorul 
ce ardea în pieptul lor mai puternice decât durerea 
cumplită a ranelor mortale, dorul lor şi al tuturor: 

„Trăiască România Mare. 
„_ Da— Iubiţi eroi — acum mutaţi dela noi! Pe cât 

e de mic, de strâmt şi de îngust mormântul co cu- 
“prinde scumpel6 voastre oseminte de mucenici naţio- 
nali, pe atât e de mare şi încăpătoare ţara, patria 
nouă, ce ne-aţi câștigat-o prin sângele vostru preţios, 
cu care aţi îngrăşat câmpiile atâtor fronturi de luptă, 
şi de onoare pentru ostaşul român. 

Noi nu vă vom uita în veci; ci alăturea de mu- 
cenicii creştinătăţii, vom vesti generaţiilor viitoare, 
îndeosebi tinerimii, măreţele voastre fapte, drept pilde 
vii, cari să inspire tuturor însufleţirea întru îndoplini- 
rea datorinţelor mici şi mari, întru cultivarea, virtuţilor 

„cetăţeneşti şi întru dezvoltarea unei munci dezintere- 
sate, cinstite, pentru întărirea ţării şi pentru promova» 
rea tuturor adevăratelor ei interese. Dacă aceşti eroi, 
cu preţul vicţii lor ne-au întregit patria cu toate pro- 
vinciile înstrăinate, apare de tot neînsemnată, jertfa, 
ba nici nu-i jerttă, ci mai bine zis e o minimală înda-
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torire, a cărei împlinire să cere dela noi, anume: de 
a apăra ce ei ne-au câştigat şi de-a preface prin muncă 
conştiincioasă şi succesivă întreaga ţară în o ţară de 

„model şi în toate privinţele înfloritoare. 
Deci — iubiţi ascultători — împreună cu psalmistul 

să, rugăm pe Domnul «să binecurinteze poporul nostru 
cu pace» ca sub scutul şi ocrotirea ei să ne putem 
apuca de lucru toţi, încât să nu rămâie nimenea, nici 
tineri sau bătrâni, nici bărbaţi sau femei, nici bogat 
sau sărac — caro să nu-şi îndeplinească cu drag, cu 
însufleţire chiar, postata sa de lucru îniru vindecarea 
ranclor cauzate de răsboiu, întru refacerea ţării cotro- 
pite de inamici şi întru aşezarea temeliilor pentru acele 
instituţiuni, cari sunt de .lipsă, ca. s'o ridicăm între pri- 
mele ţări ale lumii. a 

Ca arhipăstor român, carele în cursul activităţii 
mele publice mi-am câştigat o nestrămutată convin- 
gere asupra adevăratelor interese ale neaniului româ- 
nesc, oriunde ar trăi, folosesc acest prilej de a Vă stătui 
pe toţi, ca, temeliile oricărui progres să le clădiţi pe 
tradiţiile probate din trecutul neamului nostru, cari 
'— ca un, duh vivificător — străbat toate aşezămin- 
tele lui şi toate acţiunile vieţii sale şi obşteşti şi fa. 
miliare. Şi. acest. duh este duhul românismului or- 
todox, sau ul ortorloxismului Român. 

Am convirigerea, nestrămutată, că de ne vom ubate 
dela aceste strămoșești tradiţii, pânza vicţii noastre 
atât de immoase şi de româneşti, prin care tradiţiile 
amintite sc trag ca nişte fire de aur, în loc să se în- 
chego, se va destrăma, ; şi vom clădi viitorul neamului 
şi al ţării noastre pe temelie de nisip. 

Mi-aduc aminte de cuvintele învățatului Tiers, 
când zice: «Dacă aşi putea lua în mână adevărurile 
credinţei creştine, le-aş semăna în pământul patriei 
mele, căci preţuiesc mai mult o nație credincioasă, care 
să, ştie însufleţi cu mult mai bine pentru lucruri ideale 
şi desvoltă mai mult eroism întru apărarea marilor 
'sale interese, decât una necredincioasă». ” 

Urmând înţelepciunea acestor cuvinte, cu tot di- 
“nadinsul vă îndemn şi eu, zicându-vă: Faceţi-vă toţi
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cărturarii, atât cei fără oficiu cât şi cei dela cârma 
afacerilor publice, apostoli neobosiţi ai tradiţiilor ereş- 
tine, ortodoxe şi româneşti, moştenite dela părinţi şi 
înaintaşi «cari s'au luptat mai mult pentru ele, decât 
pentru viaţă», însufleţind poporul român în masele lui 
largi, ca în duhul acestor tradiţii să-şi continue traiul 
şi activitatea, acum şi pururea. Amin. 

 



CUVÂNTARE 

"Tinoră LA SOSIREA ARMATEI FRANCEZE ÎN CanANSEBEg- - 
Banar.— Vana 1919. . 

———-— 

Onoraţi Domni! 

Naţiunea franceză a fost totdeauna nobilă şi ge-. : 
neroasă. Ea a, fost şi este prima naţiune din lume. Ea 
merge în fruntea gintei latine, pe care atât de bineo 
caracterizează poetul român Alexandri, când zice, mer-. 
gând «varsă lumină în urma, ei». 

Simbolul Franţei este «Chante-Clairul», cocoşul. 
cântat de genialul poet francez Rostand, mort de cu- 
rând. Şi cu adevărat parecă cocoşul francez, mai mult 
decât oricare altul, pretinde prin cântecul său să se 
îmmprăştie întunerecul, să se facă ziuă, să se facă lumină! 

Din suiletul mare al poporului francez au purces 
toate idealurile măreţe ale omenirii şi civilisuţiei; ba, 
mai mult: Franţa, a şi luptat şi a adus enorme sacri- 
ficii pentru realizarea idealurilor sociale. 

Răsboiul mondial, ce acum sa finit, este o nouă 
dovadă, clasică în această privinţă, căci Franţa a fost 
centrul de acţiune pentru Antanta întreagă şi contra 
Franţei au fost îndreptate cele mai concentrice atacuri 
ale puterilor inamice — centrale. | 

Dară Antanta a ieşit învingătoare ; gi a trebuit 
să învingă, pentrucă scopurile ideale pentru cari a 
luptat, sunt invincibile. -Şi astfel în lunile viitoare, 
tot din Paris—capitala lumii—va naşte congresul de 
pace, noua evanghelie a democraţiei, a dreptăţii şi a
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Hbertăţii pentru toate naţiunile şi ţările, capabile a în- 
țelego legile fireşti ale evoluţiunii politice gi sociale. 

De acciu toate naţiunile sunt dutoare a îi recu- 
noscătoare Franţei. 

lară— cât ne priveşte pe noi Românii— noi ştim 
cât de mult a lucrat Franţa încă prin Napoleon al II 
pentru întemeierea României vechi, — pentru unirea 
Principatelor Moldova cu Muntenia, — şi că Franţa, de 
azi. ne-a dat cel mai valoros concurs la realizarea su- 
premului nostru ideal: unitatea noastră naţională, în 
cadrele căreia noi vrem ca şi celelalte popoare să fie 
hbere şi mulţumite. 

Iată pentruce nu numai noi Românii, ci şi cele- 
lalte naţiuni aici prezente simţim deastădată nu o sim- 
patie de. formă, ci o sinceră bucurie că avem ocazia 
a salută în oraşul şi ţinutul nostru o mică parte a glo- 
rioasei armate. franceze. : SE 

Fraţilor Francezi | 

De mult vam aşteptat cu mare nerăbâare, dar şi 
cu multă iubire de fraţi; şi --la, dreptul vorbind — 

„prezența voastră ne-a scăpat de-o grea, apăsare, ne-a 
"uşurat sufletul. Fiţi bineveniţi ! | o 

Vive la France!



„__ “UVANTARE 
TA "SOSIREA ARMATEI ROMÂNE ÎN Cinansebrş-BANAz ! 

| „28 mort 1919, 

  

„ Domnule General, Iubiţi Ostaşi Români ! | 

Vedeţi acest semn, acest simbol: al suferințelor, 
această sf. cruce 2: Pentru legea românească ce o :în- 
făţişează, şi ea însăşi a avut să îndure goanele 'unui 
duşman, care nu puteă suferi nimic ce-i românesc. 
Lângă această cruce avem noi — cei de aici — stră- 
vechea datină a oficia an de an sfânta, slujbă a, în- 
vierii Domnului, bucurându-ne de biruinţa luminii a- 
supra întunerecului. | a Aa Această cruce ne-a hrănit cu învăţăturile ei Dă 
dejdea, noastră nestrămutată, că suferințele pentru o 
cauză dreaptă şi ideală — ori cât ar fi de grele şi de 
lungi — odată, totuş au să înceteze, căci trebue să ne 
sosească, ziua, dreptei răspiătisi, ziua de mântuire. Tot 
aici prăznuim azi — în fai voastră, iubiţi ostaşi, cari 
pentru întâia dată păşiţi pe pământul mândrului Şi 
mănosului nostru Bănat, învierea noastră naţională gi 
mântuirea, noastră de sub jugul unui duşman hain şi 
al atâtor venetici de tot soiul. 

Deşi în acest colţ din Bănat este leagănul româ- 
nismului întreg, căci în părțile acestea şi în. nemijlo- . 
cita vecinătate a ţării Hațegului au fost luptele ho- 
tăritoare ale oştirilor împăratului Traian, cari ne-au 
cucerit întreg pământul Daciei: — totuş împrejurările 
au adus cu sine— căci aşa a voit Dumnezeu — ca, 
viteaza, armată, română din vechiul regat să, desro- 
bească, mai întâi pe fraţii din Basarabia mult mai co- 
tropiţi decât noi, apoi pe cei din Maramureş, Crişana



s? 

şi din: celelalte părţi ungurene. Iară noi Bănăţenii 
suntem fericiţi şi mândri, că am putut suferi mai 
mult decât ceilalţi fraţi mântuiţi mai înainte, că am 
putut aştepta până acum şi că am putut rămânea, la 

aur mă. 
Căci cu cât am. răbdat mai mult, — cu atât mai 

-mare ne este şi bucuria mântuirii noastre; cu atât mai 
“mare ne. este şi dragostea noastră, către voi, iubiţi os- 
;taşi şi. dorobanţi, mai ales că în timpul din urmă — 

„pe lângă, neîntrecuta, vitejie dela Oituz, Mărăşti şi Mă- 
. răşeşti, — aţi dovedit şi prin noile fapte de vitejie şi 
“prin noilo lupte de-a lungul Tisei, cu cât foc; cu câtă, 
: însuileţire, vă ştiţi luptă în cele mai grele împrejurări, 
-vă gtiţi jertii viaţa pentru desrobirea tuturor fraţilor 
voştri, ca astiel şi Românul cel mai răzleţ să se poată 

„alipi de sânul mamei sale iubitoare. 
Astiel ostaşul român, dorobanţul român, va ră- 

mâneă, pentru toate timpurile fala şi mândria nea- 
mului, căci el a înfăptuit cea mai măreaţă, faptă din 

“istoria naţiunii române: Unirea tuturor Românilor ; 
„a înfăptuit-o în îrunte cu vitejii ofiţeri ai armatei 
:Şi cu supremul ei căpitan Maiestatea Sa, cel mai 
- glorios rege al nostru: FERDINAND 1. 

Ție — dorobanţ român — să închină astăzi toată, 
românimea cu inimile pline. de recunoştinţă. Iară noi, 
"Românii Bănăţeni, cari v'am aşteptat cum aşteaptă, 
„cerbul însetat apa cristalină din izvorul de munte, 
cum. aşteaptă robul o rază de lumină, cum aşteaptă, 

„creştinul ziua de Paşti, — ca să împlântaţi parul stă- 
„Pânirii româneşti şi pe cel din urmă petec de pământ 
; Strămoşesc, —— vă îmbrăţişiim cu toată, căldura, inimii 
„noastre, mulţumindu-vă, pentru clipele de fericire ce 
ni le-a, cauzat venirea voastră, cari sunteţi acum la - 
-n0i, — dar de azi înainte sunteţi aicia, şi la, voi acasă. 

n, numele credincioşilor din întinsa mea episco- 
pie, în numele Banatului întreg, vă salut şi vă bine- 
„curintez ; şi totodată, vă, şi rog ca: dacă silinţelo în- 
“țelepto ale bărbaţilor noştri do stat nu vor putea con- 
vinge pe tovarăşii noştri Sârbi, — cu cari din toată ini- 
„mă voim să trăim în bună paco şi vecinătate, — că în-
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treg: Bănatul este pământul nostru strămoşesc, pe care 
nu-l putem împărţi cu nimenea, — să, găsim împre- 
ună cu toţi factorii hotăritori, calea, şi mijloacele cari 
— precum au aşezat strajă neadormită a dorobanţului 
«român dealungul Nistrului şi a 'isei, aşa să ştie a-. 
şeză, sentinelă neclintită, a aceluiaş dorobanţ şi în col- 
tul dintre Dunăre şi gurile Tisei, — ca, astfel tot pe- 
tecul de pământ românesc să, se alipească la patria 
mamă. Trăiască disciplinata, armată română! Trăiască, . 
Regimentul de inf. No. 3 dela Oltul lui "Pudor:Vladi- - 
mirescu şi comandantul Reg. Col. Bucică! Trăiască. 
D-l general Bădescu ! Trăiască M.S. Regele Ferdinand I:,. 
regina Maria, şi întreagă dinastia noastră! | |



CUVÂNTARE 

UA INAUGURAREA LICEULUI DE STAT CARANSEBEŞ 
NOEMVRIE 1919 

  

“Noi, Românii din. fosta monarhie Austro-Ungară, 
am îndurat în cursul veacurilor de robie multe pri- 
Zoniri ; dar niciuna n'am simţit-o atât de greu, ca 
înăduşirea sufletului nostru românesc, care v'a putut 
trăi şi nu s'a putut manifesta, liber. 

Marele nostru istoric, profesorul Nicolae Iorga, a 
zis într'o conferinţă, ţinută mai deunăzi în Cernăuţi : 
«Austro-Ungaria a fost numai sub Maria Terezia şi 
fiul ei Iosif al IL un stat ca altele; iar mai 'nainte a iiost mai mult un stat misionar în serviciul papismului». Aceasta, este foarte adevărat, căci împăratul Austriei avea un fel de drept de «veto» la, alegerea papii, iar 
xegele Ungariei era regele apostolic al scaunului papal. 

Atacurile acestui stat erau în cursul veacurilor în mod firesc îndreptate cu deosebire în contra, poporului românesc, celce mai întâi a, sădit credinţa lui Hristos în aceste părţi, credinţă, pe care a cultivat-o pe temelia, oi originală, în cadrele bisericii. ortodoxe răsăritene. -Dar poporul român era atacat nu numai în cele re- Jigioase, ci în toate privinţele, ca, să-l umilească, să-l sdrobească, şi pe urmă, să-i promită uşurare, însă cu - “condiţia dea trece la papistaşism. 
Amiărit de nedreptăţile iaţă de poporul său, Dra- 

:%0ş Vodă, Domnul Maramureşului, şi-a adunat poporul si a plecat spre răsărit. 'Precând prin ţinuturile -de astăzi ale Bucovinei, a întemeiat principatul Moldovei. Iară cu 50 de ani mai înainte cam pela 1300, s'a adunat 
Şi obştea românească din țara Făgăraşului — mereu ne—
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liniştită de cavalerii teutoni, catolici şi ei — în jurul: 
lui Negru Vodă şi a trecut Carpaţii, întemeind Prin- 
eipatul Munteniei. Daşmanii ne-au voit răul; dar Dum- 
nezeul dreptăţii l-a întors după multe veacuri spre: 
binele nostru, căci cele două Principate Dunărene- 
române au purtat în ele sâmburile peririi monarhiei. 
Austro-Ungare şi a statului Ungar, ceeace cu ajutorul. 
aliaţilor, ce e drept abia după 7 veacuri, a şi succes.. 

Din ambele Principate s'a închiegat regatul român,, 
al cărui viteaz dorobanţ nu numai a întregit hotarele- 
României până la marginile extreme ale neamului 
nostru, ci a intrat biruitor şi în capitala duşmanilor- 
noştri seculari, unde prin o purtare exemplar  disci- 
plinată a, dat vechilor duşmani — în loc să-şi răsbune- 
asupra lor — mână de ajutor, ca să-şi reorgânizeze- 
țara ce le-a mai rămas, pe care le-a mântuit-o din. 
mâna, bolşevismului distrugător. 

Prin aceasta, românul a dat dovadă în faţa lumii 
întregi, că nu şi-a uitat misiunea de a fi în aceste- - 
părți element de ordine şi reprezentantul culturii şi a- 
civilizaţiunii latine. 

Mai târziu, prin veacul al XVI-lea, a slăbit în 
părţile noastre, puterea catolicismului, căci reforma-: 
ţiunea lui Luther s'a lăţit şi pe aici. Duşmanii noştri 
maghiari au îmbrăţişat calvinismul. Principii Ardea- 
lului, cu reşedinţa în Alba-lulia, erau calvini. Aceştia. 
au pornit noui prigoniri în contra românilor şi a bi- 
sericii lor răsăritene, silindu-i cu forţa şi cu toate- 
mijloacele puterii să treacă la calvinism. Mitropoliţii: 
noştri, pe atunci în Alba-Iulia, erau unul după altul: 
izgoniți din tronul arhieresc, pentrucă nu se făceau în 
deajuns unelte calvine împotriva propriei lor biserici.. 

„Pe cel mai mare mitropoliţ din acele timpuri, pe Sava. 
Brancovici, l-au dus în târgul dela Vinţul de Jos, 
unde — desbrăcându-l până la cămaşă, l-au bătut până. 
când bucăţi de carne săreau din trupul lui. Protopopii. 
români trebuiau să ducă pe sus pe superintendentul:! 
calvin la sinoadele noastre, unde dicta după bunul: 
său plac. Sa 

Dar în tot răul este şi ceva bun. Reformaţiunea-
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-a cerut să, so dea, fiecărui popor Sf. Scriptură în limba, 
sa. Astfel s'au adunat textele române ale Scripturii, 
s'au tradus altele din nou şi la stăruința reformaţilor» 
sau tipărit cărţi din Sf. Scriptură în limba româ- 
nească, Au compus şi tipărit catechisme în limba, 
română, dar textul lor cuprinde nu învăţătura, orto- 
doxă, ci veninul legii calvine. Românii însă, — cetin- 
du-le s'au ales cu dragostea către haina, limbii române 
în care erau scrise şi în general luat, au ştiut să se 
ferească de veninul cuprinsului calvinesc şi străin. 

Atunci s'a făcut un încoput puternic de literatură, - 
scrisă, românească, care s'a, desvoltat din ce în ce tot 
mai bine, luând şi în conţinut caracter românesc. 
Această literatură a doşteptat conştiinţa de unitate 
culturală, conştiinţa noastră, naţională, care este la, 
orice popor garanţia cea mai sigură a existenţei sale 
chiar şi în cele mai grele împrejurări. Deci şi ma- 
ghiarii calvini ne-au voit rău, dar Dumnezeu ne-a întors 
răul spre binele nostru. | 

Mai târziu, pierzându-și calvinismul puterea, începe 
împăratul Austriei Leopold II din nou atacurile în 
contra românilor, spre a-i face catolici. In frunte cu 
vestitul primat Colnici dela Strigoniu, se porneşte o 
acţiune cu sistem în contra bisericii noastre. Intreaga, 
administraţie civilă şi militară se puno cu toate mij- 
loacele în serviciul acestei porniri ; şi la, urmă succede 
intrigilor iesuiţilor, în frunte cu Baranyai dela Alba- 
Tulia, să înduplice pe mitropolitul nostru de atunci 
Atanasie, ca să recunoască pe papa, Romei de capal 
bisericii unite. O parte din români a urmat acestei 
uniri cu. Roma, sfăşiindu-so astfel în două, corpul nea- 
mului nostru, OC | | 

Mai rău au umblat: Rutenii din Ungaria, cari s'au 
unit toţi cu Roma, respective cu biserica catolică 
maghiară, care. pe încetul le-a maghiarizat întreaga 
biserică, cu întreg episcopatul şi clerul său şi cu căr- 
turarii poporului, încât în anii din urmă, căutând noi 

„ Românii a-i deştepta, ca să iee parte la mişcările na- 
ţionaliste, nu s'a găsit un singur intelectual rutean,
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„care să îndrăznească, a se declara de rutean şi a iniţia 
"0 acţiune de deşteptare naţională a poporului. - . -. 

„Noi, românii, am fost şi faţă, de acest atac. de: 
siăşiare mai rezistenți. "Tinerii români, duşi la Roma, 
casă se împrietenească cu atmosfera vaticanului san: 
îitors la început cu dragoste faţă de Roma lui Traian. 
şi cu antipatie față de Roma, papii ; şi acasă au' con- 
tribuit cu scrierile şi activitatea, lor la întărirea con- 
:ştiinţei în originea noastră, de români. Astfel am tras: 
şi din acest atac pe lângă multele daune şi scăderi: 
"provenite din această desbinare, care mai durează încă 
„Şi foloase pentru neam. 

ze 
= 

„Toate aceste prigoniri le-au suferit moşii şi stră- 
“moşii noştri; iar persecuțiile ' şi atacurile, ce s'au: 
îndreptat în contra noastră, în timpul din urmă, le-am: 
„simţit noi înşine. Pe toate căile şi cu toate mijloacele: 
voiau ungurii să ne extermineze ; şi tocmai în timpul 
când cei mai buni fii ai noştri se luptau şi muriau: 
pentru ţara lor, guvernul ungar ne-a “maghiarizat: cu: 
forța cele mai bune scoale româneşti, au introdus cel: 
mai odios «Schulpolizei» în seminarele noastre, spio- 
nând ceas de ceas toate cuvintele profesorilor; iar — 
când se întâmplă, minunea, să nu poată, asista la vr'o: 
Oră — comisarul poliţist avea, instruiți elevi, ca st 
spioneze cuvintele propriului lor profesor, 

Zeci şi sute de şcoli şi de licee pompoase au zidit; 
din banii noştri cu scopul de a desfiinţa prin ele- 
sufletul nostru. O asemenea, şcoală avea, să, fie şi pa- 
latul acestui liceu în care ne ajlăm.. Am. asistat, şi eu 
şi poate şi mulţi dintre domniile. voastre la, inaugu- 
rarea acestui liceu, înainte cu 2:ani, sub conducerea. 
arhiducelui austriac “Albrecht. Cu durere sfăşietoare- 
am constatat din cuvântările tuturor, oraâţorilor, cum. 
această, şcoală avea, să, fie nu un institut de: lumini, 
ci un iad infernal peritru sufletul românașilor din acest, 
colţ al Bănatului. a Aa 

Acelaş scop ' aveau să-l servească, toate şcoalele» 
statului ungar,



  

. 

Dar nici de astădată Dumnezeu. n'a lăsat, dupt. 
vorba; românului, să crească arborii govinismului ma 
;ghiar până la cer. Oastea română, cu aliaţii, a pră-. 
„buşit întreaga monarhie şi toate năzuinţele diabolice: 
ale guvernelor ungureşti. a e e 

„Iată..de ce am ţinut să pontific eu. însumi astăzi: 
'0 slujbă biscticească şi românească, ca prin rugăciunile. 
si. aghiasma. ei să icot gi din col mai ascuns. colţ duhul 
vechilor tendințe de maghiarizare, şi să-l prefacem de: 
astăzi, cu darul Celui de sus, într'un templu do cultură. 
românească, şi într'un izvor cristalin de curată iubire: 
“către limba noastră, credinţa, “şi biserica noastră ră- 
'săriteană şi către tot 'ce-i românesc. 

Ministrul do culte din guvernul central dela Bu- 
-cureşti, generalul Lupescu, — repetând vorba poetului 
Vlahuţi — a zis dăunăzi la un congres că «spada şi' 
“crucea au creat România Mare». Aşa, esto! Iară eu 
—întregind această idee — constat că numai cultura 
“românească în semnul crucii strămoşeşti, poate face 
«ca această Românie mare, să devină cât mai curând 
:3i o Românie tare. : 

In scopul acesta, vă, îndemn, iubiţi olevi, ca să 
alergaţi nu cu groază, nu cu sfiala de mai înainte, 
-ci cu dragoste, plăcere şi cu încredere, la, această, şcoală, 
unde de aci înainto vă aştoaptă nu părinţi maşteri, 
nu sdrobitorii sufletului vostru românesc, ci profesori 
români, părinţi adevăraţi, caro cu dragoste neţărmu- 
rită vă, îmbrăţişează, spre a vi da toate cunoştinţele 
de lipsă şi toate învăţăturile do bună purtare, ca pe 
„această temelie să vă continuaţi studiile şi la şcoli 
mai înalte şi si deveniți cu timpul stâlpi puternici ai 
“bisericii, ai neamului şi ai patriei, contribuind prin 
munca voastră cinstită şi neobosită la întărirea țării, 
pe care suntem fericiţi că am ajuns să o avem. 

Aveţi pururea în vedere pe bărbatul vrednic al 
:graniţei bănăţone, pe generalul Traian Doda, al cărui . 
mume îl poartă şcoala noastră. Căutaţi, ca şi el, să.
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fiţi buni Români şi în împrejurările cele mai grele 
să nu vă despărțiți de binele şi de interesul poporului” 
din sânul căruia aţi eşit. 

Iară, voi, iubiţi membri ai corpului profesoral, „cari 
aveţi fericirea a, instrui şi creşte aceste şi multe alte 
generaţii de tineri români şi între cari vă aflaţi 7 
clerici ai bisericii noastre, creşteţi aceste generaţii în. 
duhul tradiţiilor noastre naţionale şi bisericeşti. Nu, 

„uitaţi, că cultura românească a izvorit din truda bi- 
sericuţelor noastre, căci numai pe această bază, de- 
veacuri probată, vom întări pe vecie neamul româ-- 
nesc şi patria sa, acum întregită. Ş 

„În această, nădejde vă împărţese tuturora arhie=- 
reştile mele binecuvântări, dorindu-vă dv. ani mulți 
de bogate succese; iară. liceului, ca să deie „acestor 
părţi, mulţi români de valoare şi de muncă; Amin.



- CUVÂNTARE 
A ADUNAREA GENERALĂ A „SOCIETĂȚII REGALE, ROMÂNE 
DE GEOGRAFIE“, DE SUB. PREȘEDENŢIA REGELUI FERDINAND |. 

i „ DECEMYRIE 1919, 

  

Sire, 

Doamnelor şi Domnilor, 
4 ” : i 

„Inainte cu vre-o 20 ani mi-a căzut în mână un 
volum de poezii ule unui poet din vechiul: regat, ca-. 
ve — trecând pe la Iţcani, în ţara fagilor, a fraţilor 
noştri Bucovineni—a, scris, sub impresia, acestei călă- 
torii, următoarele versuri ;, 

«Hotarele de aslăzi sunt margini trecăloarej 
«De care timpul râde ; 
«0ăci el pătrunde "n taina ursitei viitoare, 
«Când ele s'ar deschide... | 

„ft 

„ „Atunei— deşi avântul sufletului meu tânăr nu eră 
"încă disciplinat în cadrele unei judecăţi reci — totuşi 
am zâmbit de îndrăzneala chiar şi a unui poet, care 
are de altcum chemarea a vesti cu decenii înainte, 
idealurile unui neam. | 

Dar sa adeverit şi 'n cazul acesta. vorba vesti- 
tului cronicar Mron Cosrry că «nu stă omul de-asupra 
vremurilor ci bietul om stă sub vremuri». Astfel nu-i 

"iertat să zâmbeşti în faţa judecății vremurilor şi-a, timpu- 
lui; căci — iată — timpul a, copt idea unităţii noastre 
naţionale mai repede de cum ne-am închipuit-o noi toţi. 

Maiestatea .Voastră, sunteţi Acela, care aţi în- 
ţeles rostul acestui timp, şi — scoțând neamul şi ţara
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din cadrele vechilor convenţii nefireşti —aţi condus-o: în sirul surorilor latine şi a 'popoarelor, cari au luptat. în trecut şi în cursul marelui conflict mondial şi avem. nădejdea, că vor lupta şi în viitor, pentru idealurile omenirei. Ca cel mai glorios: Căpitan al vitezei oştiri. române aţi realizat cea mai strălucită, faptă,” 'ce va.": cuprinde paginile istoriei neamului nostru; şi Maies- „tatea Voastră va. străluci în curs.de veacuri ca cel “măi glorios Voivod, din câţi ne-au hărăzit bunul Dumnezeu, Iară, dorobanţul român va, rămânea, nu numai în monumentele de marmori, şi de bronz, ci şi în inimile noastre şi a tuturor generaţiilor viitoare, simbolul unităţii noastre naţionale, a supremului nostru ideal, Aaa | 
Noi — românii provinciilor. desrobite —cu sen- timente de adâncă, veneraţiune . şi recunoştinţă, Vă, mulţuriim — Sire —pentrucă aţi rupt lanţurile robiei de pe trupurile nvastre, dar mai ales.de pe sufletele în. cari zăceau încătuşato sentimentele noastre româneşti. 

Sire, 

Doamnelor şi Domnilor, 

Apostolul Pavel zice la un loc al scrierilor sale, că «ceeace au împreunat Dumnezeu, omul să nu des- părţească». Eu întorc idea şi zic că ceeace Dumnezeu — şi de noi neînţeleasa sa, înțelepciune — a despărţit; veacuri întregi sau chiar mii de ani — cum am fost despărțiți noi — aceea, nu se poate contopi şi asimila. peste noapte, de azi pe mâne. Noi —cei din provin- ciile alipite.patriei „mame — suntem . înrâuriţi . de cul- turile străine, dela cari ne-am. adăpat şi de mediul popoarelor, . cu cari. am conlocuit veacuri de-arândul şi & căror robi am fost. Astfel se mai cere multă muncă, culturală până, se va, desăvârşi unitatea, noastră sufletească, încât 'ea; să fio oxpresiunea, specifică, g6- -nuină a sufletului ŞI geniului neamului * românesc. Societăjţilo culturale, sociale, artistice, etc. au acoastă, trumoasă, chemare. Da E
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Sire, 

„Doamnelor şi Domnilor, 

„_ Domnul Vicepreşedinte Heprres, a spus între altele, 
în cuvântul său de deschidere, că «pentru noi răsboiul . 
“dacă nu-i isprăvit». D-sa s'a cugetat — desigur — la, 
duşmanii din afară, cari ne silesc a fi mereu cu ochi 
în patru şi cu puşca, la, picior. i 
„Eu completez ideea d-sale, zicând, “că noi mai 

avem să repurtăm o grea biruinţă în sânul nostru, 
între graniţele ţării noastre, şi anume: Să învingem 
patimile dintre noi şi să ne întindem mâna, friţească 
la munca armonică, şi. dezinteresață, pentru propăşirea, 
neamului în toate privinţele şi pentru consolidarea, țării. 

O garanţie puternică ne oferă în această privinţă 
exemplul irumos al Maiestăţii Voastre, carele nu 
numai în fruntea, Armatei ştiţi a fi la locul do glorie, 
ci Vă luaţi osteneală a conduce şi asemenea, societăți 
culturale şi ştiinţifice, cum este «Societatea, geografică», 
în a cărei şedinţă festivă avem onoare a, îi. Tara şi 
mai ales tineretul ei are si, vă urmeze şi pe acest tărâm. 
„_ Profit de această, ocazie de a mulţumi celor dela, 
conducerea, acestei înalte Societăţi geografice, pen- 
trucă — apreciind, prea favorabil prea modestele mele 
contribuţii de muncă, la propăşirea neamului — m'au 
distins alegându-mă, membru de onoare alei, . 
„Ca încheiere, implor binecuvântarea Cerului atât 

ăsupra, lucrărilor acestei Societăţi cât şi asupra, muncii 
cinstito şi dezinteresate a tuturor burilor 'români, cari 
vor lucra, ca, iubita, noastră, patrie, acum mărită, şi 
mare, să se consolideze, să devie tare, încât—după zisa 
scripturii — «nici porţile iadului să nn o poată, slăbi».



CUVÂNTARE 

"LA PRIMA ANIVERSARE A ADUNĂRII "NAȚIONALE DEA 
ALBA-IULIA ÎN AULA UNIVERSITĂȚII DIN BucuREşrr, 

18” NOEMVRIE (| DECEMVRIE) 1919... 
—— ..  _—— 

Doamnelor şi Domnilor, 
Iubilă Tinerime |.” 

„Cu ajutorul lui Dumnezeu am prăznuit astăzi 
întâia aniversare a marei adunări naţionale, ţinută la; Alba-lulia pe locul unde la, timpul său a fost tras" pe. roată, mucenicul naţional, ţăranul Horia, şi unde cu glas unanim am hotărât unirea noastră, a, celor de : peste munţi, cu ţara, fraţilor noştri salvatori. 

„Sa cerut dela o mare parte a neamului nostru o extremă, răbdare creştinească, spre a suporta robia de! veacuri cu toate tiraniile ei trupeşti și mai ales sufleteşti.: - “Sa cerut alese însuşiri etnice pentru a, putea, re- - zista, ispitelor sau amenințărilor de tot soiul a unor tări care tindeau la, desfiinţarea, elomentului românesc si a ne âpăra şi susţinea, individualitatea de români. Acesta, este meritul de căpetenie, cu care n0i, românii de dincolo, am contribuit 'la, unirea; într'o singură ţară. Da E „Sa cerut; mai ales la începutul răsboiului mondial atât, din partea bărbaţilor de stat ai vechiului Regat; cât şi din partea tuturor intelectualilor fruntaşi. un „ager simţ de prevedere, ca să poată da curs liber sentimentelor ce stăpâneau ţara, ca să o scoată din cadrele vechilor convenţii artificiale şi nefireşti şi să o conducă în şirul popoaralor, cari luptau pentru ade-
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»vărata democraţie, dreptate şi libertate; şi astfel să, 
ieşim printre biruitori. 

Istoria nepărtinitoare va deschide pentru aceşti 
bărbaţi — fără deosebire de nuanţe politice — cele mai 
ssrălucite pagini alo sale şi ei vor apărea în fața ge- 
neraţiilor viitoare cu atât mai mari, cu cât ne vom 
-depărtă mai mult de realitatea, zilelor de' azi cu micile 
ci patimi şi marile ci mizerii. 

S'a cerut înţelepciunea unui rege, care în celo mai 
-epocale momente ale ţării să resimtă şi să înţeleagă 
bătaia inimii, nu numai a cetăţenilor ţării sale, ci a 
»oporului român de pretutindenea şi să concentreze 
în ţinuta, sa supremul ideal al acestui popor şi sfintele 
la: aspiraţiuni de unitate politică şi naţională. - 

Providența dumnezeească ne-a trimis în aceleaşi 
:zile grele şi o domniță înzestrată cu atât; de mari şi 
nobile calităţi, cum rare pilde mai găsim în istoria, 
popoarelor din lume. 

S'au cerut dela armata, română în frunte cu că- 
pitanii ei multă vitejie şi un puternic avânt, ca să 
poată pune stavilă puhoiului unor duşmani barbari şi 
mult mai numeroşi, şi — împreună cu glorioşii aliaţi — 

“să le înfrângă puterea şi să înainteze cu triumi până 
„în capitala dușmanului secular şi să întigă tricolorul 
:român pe burgul şi parlameatul, unde atâtea, legi ni- 
„mieitoare pentru noi s'au croit. 

Co era de noi, dacă armata română nu s'ar fi 
“putut reconstitui — ca număr şi echipament. — ca să 
poată nu numai apăra Nistrul şi isa, ci să mai facă 

- cuceriri noi? Astfel dorobanțul român va vămânea pentru 
„vecie mândria, istoriei noastre, va rămânea simbolul 
“mântuirii şi al unirii neamului românesc. 

- S'au cerut dela, toţi fiii neamului fără, deosebire 
de provincie, de clasă socială, de vârstă şi sex multe 
si adânc simţite jertfe, . ca, preaiireştile noastre OSpi- 
ratiuni să fie întrupate. 

Ca, buni români să urmăm pilda, părinţilor noştri 
„de a îi şi buni creştini, şi astiel cu inimile cuprinse 
„de adâncă cucernicie şi recunoştinţă să mulţumim lui 
Dumnezeu, că a dat “poporului român aceste alese 

4
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calităţi, încât oţelit în lupte continue 'cu cele maj: vitrege împrejurări să-şi poată, croi calea, spre unire: într'o :patrie comună. D-l decan al facultăţii teologice a cuprins bucuria, generală, ce trebue să .o simţim astăzi cu toţii în cuvintele psalmistului : «Ce bine şi: frumos este să fie toți fraţii împreună» : dar ca unuia, dintre arhipăstorii români, ca unuia dintre părinţii: sufleteşti a, celor ce sunt fiii bisericii şi ai naţiunii: române, să-mi permiteţi a& constata cu oarecare durere „În inima, mea, părintească, că bucuria nu este la loţi: şi în tot locul la largul ei şi la înălțimea epocalelor eveni-- menite, ce le prăznuim. | Se România mare este înfăptuită, dară hotarele eii încă nu sunt asigurate: mai sunt Îraţi dincolo de graniţele : trasate, si: din afară' suflă vântul” unor „ameninţări, cari ne pot periclita, cele mai vitale inte.-. res6 ale viitorului nostru. În faţa acestei situaţii este „un păcat, o crimă naţională, a .face recriminări în. dreapta; şi'n stânga, a scoate la iveală, micile :nedreptăţ;. şi incorectităţi într'o formă prielnică a, provoca, ura, din- tre clasele sociale, cari au alcătuit în trecut Şi vor: constitui şi în viitor ţara, şi poporul. e Astăzi cea, mai patriotică, datorie a. 'tuturor este: a contribui la închegarea, rândurilor. pe toată linia. şi. la cimentarea, celei mai puternice solidarităţi interne, căci în afară, vom fi consideraţi atâta, cât vom putea: impune prin vredniciile. noastre proprii şi demnitatea. noastră, raţională numai prin tăria, solidarităţii noastre: o vom putea, apăra, şi salva, 
Deci să, înceteze vehemenţa, Yrăjmăşiilor. politice: dintre noi. .. . .. Si 

„ Lrăima în zilele învierii noastre naţionale. In ziua; învierii Dornului biserica, noastră ne îndeamnă în o- îrumoasă, cântare,... «să sertăm ioate pentru. înviere şi: S-A "unii pe alții 'să: îmbrăţişăm, să' zicem Fraților şi: celor ce-



Doamnelor, şi Domnilor, | St 

Iubită Tinerime | 

Urmaţi toţi şi faceţi po toţi si urmeze glasul 
naicei noastre biserici, căci vrăjmăşiile politice dintre 
*noi sunt mai ales azi bucuria dușmanilor. . 

Dar nu numai noi, slujitorii bisericii, vă dăm 
aceste sfaturi; ci toţi oamenii de bine: Marele istoric 
„N. Iona aşa înţelept spunea într'o conferinţă ţinută 
mai dăunăzi la Cernăuţi, că .cîn această lume nu se 
“poate înfăplui nimica statornic, decât numai prin suflete 
„de oameni, care. se iubesc şi se ajută». 

«Doamnelor şi Domnilor | 

Cu ziua de azi începem al doilea an dela, unirea 
noastră politică. In acest an va trebui să începem a pune 
“fără întârziere tomeliile trainice pentru o nouă viaţă. 

* De sine se înțelege, că, această epocă de nouă 
viaţă şi desvoltare a naţiunii române trebue să fio o 
“evoluţie firească a trecutului nostru aproape bimilenar 
Şi cu un caracter pronunţat naţional, în care toţi 
cetăţenii, dar mai ales noi românii din provinciile 
«desrobite, să-şi afle o bogată hrană sufletească, după 
;care veacuri de-arândul au oftat şi un tărâm prielnic 
de desfăşurare şi desroltare a calităţilor şi forțelor 
:naţionale cu care să poată contribui la progresul ţării. 

Şi — fiindcă temelia, ţării şi nădejdea neamului o : 
“formează pătura ţărănească, care prin mulţimea sa a 
;adus şi: cele mai mari jertfe şi a avut partea, leului 
:atât la susţinerea până acum a neamului cât şi la, în- 
temoierea României noui—se cade, că —în desvolta- 
“rea armonică a, aşezămintelor ţării— să, dăm prefe- 
:rință tuturor acelora, care. ţintesc la grabnică, des- 
'voltare..a. intereselor. ţărăneşti şi muncitoreşti, în deo- 
-sebi întărind credinţa religioasă a ţăranului, ridicân- 
-du-i cultura, generală gi profesională, sporindu-i bună- 
starea materială, îmbunătăţindu-i roferințele de traiu
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atât în ce priveşte locuinţa cât şi hrană, ŞI higiena, etc., cu un cuvânt îndrumând întreaga, viața lui în. direcţia sănătoasă, a, desvoltării tuturor calităţilor lui bune în cadrele originale ale graiului stă Îrumos și dulce, ale portului său pitoresc şi a datinelor sale: „Străbune., . - a In această, privinţă am ferma, nădejde, că, se vor face paşi puternici înainte, Şi până acuma s'a făcut. câteva, reforme mari; şi — pe cât cunosc eu pe băr- baţii politici — nu este nume carele să nu aibă, cele mai nobile intenţiuni pentru a munci din toată inima, la binele țărănimii şi la, aplicarea sinceră, a, princi- piilor adevăratei democraţii. Aceasta, însă, trebuie. sii, se facă, în forma, 'Și măsura, care corespunde intere seloi- superioare ale ţirii şi viitorului neamului, aşa încât fiecare clasă, socială, şi ficcare naţiune „conlocuitoare să-şi poată, satisface — în cadrele unui echilibru. ge- neral — aşteptirile sale juste şi echitabile în măsura, importanţei ce o au în economia statului, „Din această, îngrijire, căreia în mod firesc aro- să-i urmoze tot de co țara şi complexul cetăţenilor ci are lipsă, va isvori — de sigur — acea mulţumire bire-. făcătoare, care va, potenţa toi mai mult interesul fic- cărui cetăţean şi pentru binele obştesc şi pentru pro- gresul ţării şi. al națiunii întregi, care va, trebui să, ocupe un loc tot mai de frunte în concertul. po- poarelor, contribuind cu plusul energiei sale ŞI la pro- gresul mondial. i | In această, nădejde binecuvintez munca, pe cara- vor desvolta-o dascălii şi scolarii acestei. înalțe insti-- tuţiuni a învăţământului nostru superior, De încheiere răstălmăcesc sentimentele românilor de pretutindenea, esclamând : Să trăiască indisolubila * legătură dintre tron şi neamul românesc. 

 



CUVANTARE 

La PRĂZNUIREA MARELUI ÎNVĂȚAT AL XEAMULUI NICOLAE 

IORGA. DECEMVRIE 1919 

  

+ Poporul, care nu-şi respectează pe bărbaţii săi 
mari, nu este vrednic să aibă asemenea bărbaţi. Cu-- 
nose cel puţin în liniamente generale istoria, culturală. 
a poporului nostru, dela primul început al scrisului 
românesc şi până la Cantemir şi dela Cantemir şi până 
astăzi, şi astfel pot constată împreună cu D.-Voastră, 
că, un asemenea bărbat, ca sărbătoritul nostru n'am 
avut. D-l lonea este o apariţie ienomenală pe orizontul 
vieţii noastre culturale, sociale şi chiar politice. 

Nimic mai de prisos, decât a spori cuvintele de 
laudă la, adresa D-lui Jonea. Doar D-nia Sa în per- 
soană a cutreerat toate unghiurile românismului, rits- 
pândind lumină şi avânt, încât sufletul românesc — aşa 
cum este astăzi — cuprinde o puternică scântee din. 
sufletul marc al sărbătoritului nostru. Deacea, concre- 
tizez numai în scurte şi concise cuvinte, că opinia. 
publică de pretutindeni vede în D-l lonca un uriaş at 
gândirii româneşti; un uriaş al muncii cinstite şi de- 
zinteresate, un simbol al dragostei, ce trebuie sk e. 
avem toţi faţă de tradiţiile noastre: naţionale. şi do. 
credinţa strămoşească a bisericii ortodoxe şi expresia 
cea mai marcantă, a, geniului neamului românesc. 

Nu numai în numele :meu, ci în numele românilor: 
din Ardeal, Bănat şi părţile ungurene cari îl iubesc şi 
admiră, mă asociez şi eu din toată inima la maniies- 
taţia de unanimă simpatie şi închei cu dorinţa: Dum- 
nezeu să ţină pe D-l Iona mulţi ani, ca să ne ie: 
tuturor o pildă vie de muncă şi cinste desăvârşită,



:CUVAINTĂRI ROSTITE CA (ITROPOLIT PRIEIAT 1920-1924 
——— 

II. 

„CUVÂNTAREA 
DELA ALEGEREA DE MITROPOLIT PRIMAT AL ȚĂRII | N 18/31 ncewBare 1919 

Inalipreasfinţite, | 
„ Jubiţi fraţi. întru Hristos, . 

Onorat Mare Colegiu Electoral | 

In aceste clipe — pentru. mine extraordinare — sunt cuprins do o adâncă, emoție, căci sufletţul mi-l -copleşesc cele mai vii şi mai puternice simţiminte, cum e şi prea firesc. Dară — când inima e prea, plină,— „ „Sura nu-i în 'staro să grăească multe. | Cum s'ar şi putea, să nu . fiu emoţionat, când pe mine — smeritul fiu al unei modeste dar cinstite fa- -milii do ţăran din Ardeal — glasul aproape unanim al „celei dintâi adunări naţionale a României întregite „mă ridică la cea mai înaltă dignitate ierarhică, ce o poate oferi poporul român preste toţ unui fiu ales al Său, mă înalţă pe tronul de arhiepiscop şi mitropolit “al Ungro-Vlahiei, de exarh al plaiurilor şi de primat al întregii Românii noui. | „Ca cea:mai/adâncă-icucernicio mă închin -în faţa, „providenţei dumnezecşti, care — prin -Duhul cel “prea “sfânt — a luminat şi călăuzit pe primii reprezentanţi — eşiţi din “votul obştesc al poporului 'român de pretu-. “tindenea—ca, “-pe--mine ,să,,mă, învrednicească a, fi după, "multe veacuri cel dintiiu mitropolit al Ungro-Vlabhiei purtând acest titlu nu ca un nume istoric, ci ca titlu do drept şi de fapt, roîaviind astfel nu numai vechile
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legiituri duhovniceşti ale patriei mume cu românii: 
din Ardeal, Banat şi piirţile ungurene, ci desăvârşină: 
unitatea bisericii ortodoxe-răsăritene cu românii de 
pretutindeni. | 

Eu văd în această alegere nu întru atât.o sim- 
patie faţă de cel ales, ci marea dragoste ce-o arătaţi 
faţă de biserica strămoşească, față.de acea institu- 
țiune divină şi naţională, pe care un adânc cugetător 
lumean—ca Eminescu—a numit-o «mama neamului ro 

„ mMânesc», 
Iară unanimitatea glasului acestui Mare Colegiu 

Electoral este o puternică manifestare a dorinţei, că 
de aci înainte fruntaşii poporului sunt hotăriţi a. 
scoate politicianismul de partid de pe tărâmul sfânt al 
bisericii, ca astfel cu sprijinul unanim al tuturor fiilor 
ei şi chemând în o nouă organizare a, ei la o conlu- 
crare armonică, atât clerul inferior cât şi pe mireni— 
să poată munci mai cu succes pentru îndeplinirea, grelei 
sale misiuni. Numai astfel purcezând, vor putea privi 
toţi cetăţenii ţării în bisorică o adevărată, maică iubi- 
toare, iară, în preoţii şi arhiepiscopii ei pe adevărații. 
părinţi sufleteşti, deopotrivă, iubiţi din partea tuturor 
fiilor lor, | 

Din  parte-mi, nu pot decât să aprob din toată 
inima, acest laudabil simptom, rugându-vă, să păstraţi 
bisericii părinţilor noştri şi în viitor aceeaşi unanimă, 
iubire, do care are atât de mare trebuinţă căci — 
după cuvântul sf. apostol Pavel:... «Dacă am vorbi: 
în limba îngerilor.... fără iubire — suntem nimica», 
iar iubirea, este singura, virtute creştincască, «care nu: 

„pismueşte,.... nu facerău,.... nu-caută ale sale.... 
ci care toate le rabdă toate lo sufere... .», învingând: 
toate patimile şi greutăţile ce se pun deacurmezişul 
în calea tuturor lucrărilor omeneşti. Iară peste tot; 
luat, un mare adevăr exprimă un sfânt “părinte; când: - 
zice: «Suiletul omului valorează, atâta, câtă dragoste. 
cuprinde în el». 

: Mulţumindu-vă din toată inima pentru înalta. 
distincţie, cu care m'aţi împărtăşit, vă, povățţuesc, că 
în toate lucrările mari să fiţi călăuziţi de aceeaşi iu--
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wire evangelică, căci din o asemenea, armonie pot izvort numai fapte mari şi mult bine pentru ţară, pentra iiron, şi întreg neamul românesc. e 
Trăiască biserica, ortodoxă-română, şi toate ageză- 'mintele ei. 

| 
Binecuvântarea Domnului preste ea şi toţi fiii ci, acum şi pururea, Amin. 
Trăiască, regele, regina şi întreaga lor familie zegală, |! e



CUVÂNTAREA 

DELA INVESTITURA REGALĂ ŞI PREDAREA TOIAGULUI Dr 

MITROPOLIT-PRIMAT, | IANUARIE 1920 sr... 

Sire, Doamnă şi Domniţă |! 
s i - . 

-  "Ţara— prin votul aproape unanim al reprezentan-- 
ţilor ei—şi prea înalta solicitudine a Maiestăţii Voas- 
tre, de care cu îmbelşugare m'aţi făcut părtaş, m'au. 
“înălţat pe scaunul de mitropolit primat al României: 
Mari, 'pe care au creat-o înţelepciunea Maiestăţii. 
Voastre, cuminţenia sfetnicilor ţării şi virtuțile etnice: 
şi cetăţeneşti ale poporului român. 

tru smerenia mea, sunt pe deplin conştient, că. 
nu modestele însuşiri. şi calităţi ale novredniciei mele, 
ci graţia Maiestăţii Voastre şi iubirea neţărmurită a 
fruntaşilor ţării faţă de fraţii lor până acum înstrăi- 
nâţi, au voit să aşeze pe robul de ieri în strălucirea.. 
scaunului de cap alîntregei biserici ortodoxe române 
din patria mărită, spre a da astfel prin mine—umi-- 
ltul slujitor al ei—cea mai splendidă satisfacţie, celei. 
mai împilate biserici române pentru mucenicia ei de 
veacuri şi pentru hotăritorul concurs, dat de ea întru 
salvarea individualităţii etnice a Românilor de peste: 
munti. , a 

Învestit din partea, Maiestăţii Voastre cu toiagul: 
arhipăstoririi în această, înaltă dignitate, mă voi năzui. 
a răsplăti încrederea generală prin muncă întru pro- 
movarea intereselor vitale alo celei mai de valoare şi 
mai istorice instituţiuni a ţării, care este, biserica 
noastră naţională, fiind adânc convins, că — precum - 
în tot trecutul ţării şi al neamului, răsleţit în diferite:
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provincii — aşa, şi mai ales acum şi în viitor credința, :Strămoşească este singura temelie probată, este pia- tra, cea, din capul unghiului, pe care se va putea con- solida, viitorul ţării si al naţiunii. | . Pentru obţinerea unor. succese mai vădite pe acest tărâm, înaltul şi valorosul sprijin al Maiestăţii Voastre şi al întregii dinastii „ne. va fi de cel mai mare folos; dar rezultatele - vor putea fi durabile, | numai: dacă toţi factorii “ţării, toate aşezămintele ei : le orice soiu, toate clasele sociale fări, deosebire, vor fi de acord, că — precum am desvoltat şi întărit ar- mata, şcoala, magistratura, Viaţa economică a țării 'Ş. a, — aşa să-şi propună ferm a concurge prin cuvânt şi fapte, ca sfânta, biserică, a părinţilor noştri : | Să-şi: recâştige — spre binele: ţării — vechea, stră- Aucire, ce cu adevărat se cuvine acestei instituţiuni divine şi naţionale, : - 
să devie tot mai mult mângâitoarea, celor osteniţi: Şi însetaţi, care cată alinarea, la altarul ei ŞI în sluj- 'bele ei, a 
să fie ajutătoarea, celor săraci, lipsiţi şi bolnavi, farul de lumină şi de învățături în spiritul ovan- „ghelisi, care încheagă, şi întăreşte. viaţa socală pe temeliile trainice 'ale ordinei şi dreptăţii, ale iertării “Şi iubirii n» numai “faţă de aproapele, ci şi faţă de contrarii noştri, | Sa să fie un izvor de virtuţi şi idealuri, pildă. vie de jertlire pentru binele de îndemn de apostolie -dezinte- resată pe toate terenurile activităţii publice, „CU un cuvânt să rămână acea maică, iubitoare a, ării întregi, la care cu încredere şi cu dragoste ne- mărginită să alerge toţi fii poporului român, cum se apropie fii buni de sânul maicii lor, 

In scopul acosta trebue lucraţ pentru a întări pe toată linia credința creştină, căci, nu numai noi, slu- jitorii bisericii şi sfinţii ei părinţi, ci maxi şi adevăraţi învăţaţi laici afirmă, cu hotărîre : «Rezultatul tuturor învățăturilor şi cunoştinţelor este, că trebue să avem 'cre- dință». |
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Deci fericiţi cei ce prin credinţă îşi conduc gân-. 
durile, speranţele şi acţiunile. Cea mai mare trebuință; 
pentru liniştea, sufletului omenesc este credinţa creg- 
tinească, de aceea bine asămăna, Jean Paul «viaţa cu: 
apa mării, care nu se îndulceşte până nu se ridică. 
spre cer». a o 

Călăuzit de aceste gânduri, mă. închin în faţa» 
tronului şi în faţa ţării, mulţumindu-Vă, Maiestăţilor: 
Voastre pentru nobilele intonţiuni, ce le nutriţi faţă. 
de biserica statului român şi faţă de mine, — smeritul: 
ei slujitor, — promiţându-Vă, că — împreună cu toţi: 
arhipăstorii mei fraţi întru Hristos şi cu întreg clerul! 
bisericii — vom lucra din cea mai adâncă, convingere, 
că scumpa noastră dinastie română şi omagiala ali-: 
pire şi credinţă aţă de ea, să rămâie în sufletul fie- 
cărui cetăţean o dogmă fundamentală a, vieţii. noastre: 
naţionale şi de stat. | 

Trăiască, Maiestatea, Sa, gloriosul nostru rege. 
Trăiască, Maiestatea Sa, iubita noastră, regină, 

această domniţă înzestrată cu atâtea, creştineşti virtuţi, 
izvorite din cea mai curată, iubire evangelică ! 

- Trăiască, întreaga, dinastie ! |



_CUVÂNTAREA 
IMATESTĂȚII SALE REGELUI FERDINAND ÎI DE ra. SERBAREA - Pi ÎNVESTITUREI E : 

  

„Inalt Preasfinţiţi Părinţi, 3) 

Zice în Sfânta scriptură: «Cei ce samănă, ca la- «Crămi, cu bucurie vor secera; mari lucruri a 'făcut 
Doimnul cu noi». 

Şi, într'adevăr, mare e ziua, aceasta în care fraţii «de o credinţă şi de o limbi, după veacuri de tristă, :Şi nedreaptă, despărţire, îşi pot întinde mâinile, spre 
'Yeşnică unire duhovnicească, Ia 

Inalt Preasfinţite Părinte, 

I..P. $. Ta fiind ridicat la, cea, mai înaltă treaptă, a Sfintei. Biserici Române, cu vie mulţumire 'Ţi-am înmânat, după vechile datini, toiagul arhiepiscopal ca, ;5ă oblăduieşti cu dragoste şi îngăduinţă, turma ce-Ţi “este încredinţată. | 
Această, veche Mitropolie a Ţării Româneşti, subt; „ocrotirea căreia, se aflau şi credincioşii fii de peste minţi în timpurile marilor Domni munteni, îşi chiamă, -din mijlocul fraţilor, împilaţi până âcum subt mâini străine, pe purtătorul cârjei sale mitropolitane. | Te poţi mândri, |. P.S. Părinte, de a, fi urmaşul -atâtor mitropoliți evlavioşi cari au fost podoaba, acestui Scaun arhiepiscopal. Bărbaţi ca, Grigore, sprijinitorul | tălmăcirii şi tipăririi celor douăsprezece minee şi mai cu deosebire, ca Antim, care păstoria în  fericitelo “vremi ale lui Constantin Basarab Brâncoveanu, tacăl- -Zind pe fiii săi sufleteşti cu. cuvântul şi învăţătura, -evangelească, au dat Mitropoliei din Bucureşti un re- nume care strălucia, şi peste hotarele ţării. 

1) S'a dat doodată învestitura la 3 inşi,



6l 

  

Chemat la scaunul mitropolitan I. P.S. Ta ai “părăsit. o eparhie dragă inimii Tale, al:cării condu- cător sufletesc ai fost în timpurile grele do lupte: na- ionale, dar şi în clipele 'cele mai înălţătoare ale Neamului. Urcându-te pe scaunul arhiepiscopal al Un- :gro-Vlahiei ai frumoasa menire de a; înfăptui politica religioasă a lui Mihai Viteazul, care prin înfiinţarea Mitropoliei ortodoxe 'de la Alba-Iulia țintia să apropie :Şi eă unească bisericeşte toate ţările românești. 
Do atunci până în zilele măreţe ale Unirii ce Atotputernicul ui-a dăruit; să le trăim, clerul do peste munţi, în timpul luptelor grele şi suferințelor de martir a stiut să păstreze alăturea cu. sfânta, candelă, a cre- dinţei strămoşeşti, flacărea nestinsă a, vieţii şi simţirii naţionale. Aceasta dă, alegerii tntâiului Mitropolit Pri- mat al României întregite o deosebită, semnificare. . 

„_Sânt încredinţat că chemarea IL. P. 8. Tale va aduce roade fericite pentru organizarea, temeinică, şi unitară, a Bisericii române, precum şi pentru întărirea, eredinţii, izvorul nesecat al îaptelor bune şi al înăl- “țării sufleteşti. | 
Din tot sufletul îţi urez o lungă şi rodnică acti- vizate arhipăstorală, | 

Inalt Preasfinţite Părinle, 

În urma măreţului act al realipirei frumoasei Bu- covine la patria, mumă, şi. în puterea vechilor datine, cu mare dragoste şi cu deosebită mulţumire am în- tărit IL. P. S. Tale purtarea cârjei mitropolitane a Bu- covinei. . Vei primi aceasta, ca un semn vădit de re- cunoaşterea deosebitei râvne ce ai desfăşurat în buna conducere pastorală a, turmei încredințate Ţie. Fru- "moase monumente religioase se ridică la Suceava, Rădăuţi, Putna, ca o vie mărturie a, evlaviei vredni- cilor Voivozi ai Moldovei; ele ne amintesc asemenea, că credinţa la un popor este singura, temelie trainică pe care se poate rezima. Harul cuvenit pentru păsto- irea popoarelor este în mâna, Atotputintelui. 
Cu mare nerăbdare aştept să pot veni şi Eu în
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Bucovina de a; mă închina; la acesta sfinte ctitorii gi: a înveseli, sufletul Meu la bogăţiile şi comorile de artă. religioasă, din toate mănăstirile Bucovinei. Grija, ce. ai. purtat de păstrarea lor a găsit un răsunet de vie- recunoştinţă în inimile credincioşilor. Din tot sufletul. | urez ÎI. P. S; Tale încă mulţi ani de fericită arhipăstorie.. 

Inalt Preasfinţite Părinte, 

In urma unirii 'Ţinuturilor de peste munţi cu pa- ' tria' mumă, şi: în: puterea; vechilor: datini, cu 'deosebită. bucurie ţi-am dat întărirea cuvenită pentru păstorirea; poporului ortodox din eparhia Aradului. | "Cunosc grelele lupte ale acestei episcopii de la marginea românismului, cea mai expusă la bătaia va. lurilor străine, şi aduc în ziua, această, prinosul nostru. de recunoştinţă pentru vrednicii luptători ai Bisericii române, precum şi mărturisirea, sentimentelor noastre de dragoste pentru scumpii voştri poporeni de pe malurile Mureşului şi ale Crişului, îndemnându-i ca, şi pe viitor : să-şi păstreze cu aceiaşi credință, limba, şi legea, strămoşească. Intru mulţi ani de rodnică păstorire. 

Tnaiţi Preasfinţiţi. Părinţi, 
Mergeţi şi întoarceţi-vă, la scaunele voastre epis- copale şi urmaţi a apropia cât mai mult de Biserică sufletele credincioşilor, propovăduind în aceste vremuri de grele încercări. morale, tuturor treptelor sociale. iubirea aproapelui, buna înţelegere şi pacea, obştească,.. Intăriţi în inimi frica de, Dumnezeu, ferirea de ne- dreptate şi fapte rele, respectul ocârmuitorilor către ocârmuiţi şi al acestor din urmă către autoritate. „Numai prin păstrarea şi întărirea, unor asemenea sen- timente putem avea o ţară bine întemeiată, cu o pro-. păşire sigură în timp de pace şi o puternică pregătire. pentru orice vreme grea. | | 
Vă, mulţumesc din adâncul sufletului pentru bu- nele urări ce ne-aţi adus Reginei, Mie şi Familiei Mele. 

- 

 



CUVÂNTAREA. « 

D-Lor Nicorat IoRaA DELA INSTALARE 19 DECEMVRIE 
1919—1 raxuaxre 1920 

  

Înalt Preasfinţite, 

Ca preşedinte al uneia din Adunirile care.au Ales pe Înalt Preasfinţia Ta ca Mitropolit. Primat al “României unite, mă simt dator să adaug câteva cu- vinte la cele care s'au rostit până acum. 
„Nu pentru întâia oară un Ardelean ocupă Scaun arhiepiscopal dincoace de munţi. Îmi aduc aminte de acel 'Peodosie din Veştem, în preajma, Sibiului, care a fost Mitropolitul lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, în vremea când viaţa, laică şi cea, bisericească, a Ţării Româneşti se împărtăşiau de aceiaşi strălucire. Iar un veac mai târziu, în apropierea anului 1800, Iacov Sta- -mati, venind din acele părţi ardelene unde au trăit :şi părinţii după trup ai Inalt Preasfinţiei Tale, a adus Bisericii moldoveneşti şi tot prinosul unei cul- uri superioare, la nivelul timpului său. 

Aducându-mi aminte do aceste mari figuri pe care, ca istoric al Bisericii, trăit mulţi ani la un loc cu aceia cari au fost pe vremuri, aveam şi putinţa, şi datoria, să le amintesc, simt şi ca preşedinte al Adu: nării deputaţilor datoria de a scoate din pomenirea lor ceiace trebuie pentru a, fixă, caracterul - alegerii Inalt Preasfinţiei 'Tale, 
„Am simţit nevoia, de a ridica, Biserica, la, treapta “de civilisaţie a epocei noastre. 
Am căutat pentru aceasta pe cineva care venea 'de peste munţi, din acel mediu românesc unde învă=



Gt 

ţătura nu e.un mijloc pentru a se satisface ambițiile, 
ci însăşi atmosfera morală a unei culturi naţionale „care a fost şi mijlocul de luptă pentru atingerea unui 
ideal a cărui fericită realizare o trăim. 

„In rând cu acei cari reprezintă cultura, profan 
trebuie să steie de acum înainte ierarhii noştri. Şi ei 
vor sta astfel încă mai sus decât aceştia, fiindcă, iz- 
vorul de unde vine ştiinţa, lor e mai înnalt şi ei sin- guri pot astfel să aducă o' vorbă, de împăcare în mij- 
locul vieţii tulburate şi sfăşiate a, societăţii noastre. 

Biserica, şi-a pierdut multe din drepturile ei, fiindcă, 
a părăsit atâtea din chemările care-i revin. Le-a trecut 
Statului, dar acesta, dat fiind caracterul său, nu le 
poate îndeplini. Aşteptăm dela Innalt Preasfinţia 'Ta, 
opera, grea. dar mare, a; reiniegrării Bisericii noastre. 

Pentru atingerea; acestui scop îţi urăm vreme 
lungă şi împrejurări prielnice. Ştim ce răspundere-ţi 
punem pe umeri, dar nu putem vorbi de răspundere 
decât acelora 'cărora le-am dat toată încrederea, noastri,. 

Intru mulţi ani, Preasfinţite! |



CSVĂLITARE 

DE RĂMAS BUN DELA CREDINCIOŞII DIN OARANSELEŞ, 
„».„ ROBȚITĂ ÎN BISERICĂ. 20 peogiuvpie 1919 sr. v, 

  

Tudiţi fii sufleteşti! - | 
A In 21. Noemvrie. anul acesta sau împlinit 10 „ani 

: decând în această sfântă biserică am fost ales episcop 
al eparhiei Caransebeşului ;. iară la. 10 Mai viitor vor 
ti 10 ani de când cu festivități rare am fost instalat 
în acest scaun arhieresc, Ma | 

Acest tron episcopesc mi-a dat putinţa, a mă, face 
tot mai bine cunoscut nu numai întie marginile! e- 

„parbiei, ci înaintea, întregului neam român, Şi este 
foarte semnificativ, că cea mai îndepărtată, provincie 
românească — Basarabia, a fost locul care, în cursul 
răsboiului a lansat mai întâi ideea, alegerii mele: de 
mitropolit primat. Şi este tot atât de semnificativ, că încă, 
în primele zile ale investirii mele cu toiagul de mitropolit 
primat, am dat întâiele mele litere de gramată mitro- 
politană,ierarhului aşezat arhiepiscop pentru Basarabia. 

„Astiel simţesc în sufletul meu o preaplăcută da- 
torinţă, ca tocmai dela acest loc, care în scara înăl- 
țării mele mi-a. oferit fuscelul col mai puternic, să mă 
închin cu evlavie în faţa providenţei Dumnezeeşti și 
să aduc mulţumitele mele milostivului Dumnezeu, ca- 
rele după, cuvântul Psalmistului «... ma încins cu pu- 
lere, şi desăvârşită a făcut calea: mea «... şi pe înâlţi- 
mile mele „ma pus, iară cu dreapia sa ma sprijinit 
şi mila sa ma ridicat» unde mă aflu astăzi. —- 

„Prosternarea, mea sufletească, plină de recunoș- 
tinţă faţă, de dreptul Dumnezeu, trebue să fie cu atât 

»
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mai adâncă, cu cât ca fiu de ţăran fără avere deo- sebită, fără eprijin, fără, protecţie, fără, legături, prin muncă proprie mi-am câştigat simpatia atât a facte- rilor. celor'mai înalţi gi. hotărttori, „Precum şi a ma- selor largi ale poporului, cari m'au aşezat pe col mai înalt loc, de cap al întregii biserici române din Bo: mânia-nouă. i - a 
& 

“In cursul: celor 10 ani.de arhipăstorire, în aceastii, episcopie, am condus afacerile: bisericeşti, 'şcolare, fi- nanciare şi sociale între cele -mai grele. împrejurări, la cari s'au asociat şi două mari îorţe elementare, anume nemai pomenitul potop, ce s'a, deslănţuit preste acest irumos colţ.de ţară românească cu pagube de multe-multe milioane şi cu! multe Jertte de oameni; iară jumătate din acest deceniu L-a; ocupt crâncenul răsboi mondial, 'a, cărui urmări şi mizerii nici azi nai ie pot învinge toţi factorii țări. ” ia Sf. Apostol Pavel zice, că: «Nouă nu ne este îertat a ne lăuda, decât întru neputințele noastre»: „Deaceea nu voesce să fac însumi o reprivire a- supra trecutului de 10 ani, — căci oricât m'aşi sili a îi 'scurt-=>: totuş -s'ar - prea lungi cuvântul :mâu. Astfet să lăsăm, ca, istoria, nepărtinitoare să facă la, timpul său judecată dreaptă, asupra activităţii : noastre, din această, eparhie. i „Din parte-mi amintesc numai, că dacă, în cursul! activităţii :mele! adeseori foarte încordată, şi ameninţată, de valurile cele mai goviniste dintre Seylla şi Carybdis, voi fi făcut şi groşeli, aceasta este prea firesc, căci acela şi greşeşte care lucrează ; iară, Apostolul Pava în scrisoarea sa, cătră, evrei spune «că tot arhiereut se ia dintre oameni şi se rândueşte pentru oameni: întru cele. ce sunt -ale lui Dumnezeu», tocmai ca, mai bine să poată înţelege necazurile omeneşti «fiindcă —pre- cui zice Aposi. Pavel — şi el este cuprins de neputințeo.: "Ani însă conştiinţa, împăcată, că atât aici cât și în alte părţi pe unde am muncit, pururea m'am năzuit a face numai bine, că în mod conştient rău n'a făcut nimănui, îndemnat de: cuvintele evanghelistului IC i
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Joan, «că binele este dela Dumnezeu, iară Cine face Tăul acela a văzul pe Dumnezeu (UI Ioan) ; dinconteă, — precum o ştiţi toți — am fost pururea omul păcii atât aici cât şi în alte părţi. N E "Chiar şi în timpul recentei mele petreceri la, Bu- cureşti m'am silit a crea o platiormă.. de apropiere pacinică, a, luptelor politice adeseori atât ae înver- şunate şi această ţinută; a mea — pot afirma — că, nu puţin a contribuit la unanimitatea, alegerii mele de mitropolit, primat, împlinindu-se prin aceasta, cu- vântul Psalmistuluii, când zie6 : «Omul păcii are viitor». 

ăi “Tubiţi credincioşi | 

„Un învăţat român a zis odată: «Că modestia exa- gerată, încă, este un fel de nemodestie». 3 _ Deaceea cu acost prilej nu pot retăceă, faptul, cum glasul meu de mângăiere a turmei mele în îm. prejurări atât de grele ca niciodată şi cuvintele mele de însufleţire în clipe. de grea cumpănă au trecut de mult hotarele înguste ale eparbhiei Caransebeşului și au devenit glasul de mângăiere a unui neam întreg. Când suflă mai aspru vântul de primejdie pentru po- porul. nostru, câre-l ameninţa cu cotropire şi chiar cu pierire, pe vremea, lui Brest-Litowsk, atunei şi alte dăţi glasul arhipăstorului vostru -a devenit mai pu- ternic şi: mai îndrăzneţ, încât — iubiţi “credincioşi, — voi înşivă adeseori vă întrebaţi cu mirare: «Cum mac se teme episcopul nostru de vorbeşte atât de îndrăzneţ», Da! De temut, nu m'am temut, căci a fost trebuință,. arzătoare de mângăierea mea, ; dar în două rânduri ax “stat în “faţa: celei mai mari “prira6jdii, ce poate ame- 
minţenia, fostului nostru împărat, — carele simțind că se clatină tronul propriu — nu a mai admisa, se îace paşi contra unui episcop, ce de altcum nu făcea alta decât, — după, vorba lui Mircea cel Bătrân — sîşi a- pără sărăcia şi nevoile şi neamul». Lari a două oară m'a scăpat prietenia unui bun creştin drepteredincios, dar neromân, și mai la, urmă — când era să ajung
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în teraniţa, dela Seghodin — mia răântuit capitulăzia 
la timp a Bulgarilor. 

Iubiţi Ascullători | 

„. Prin glasul meu — caro adeseori a răsunat în a-. 
ceâstă sfântă, biserică precum şi în multe alte ţinuturi 
ale eparhiei noastre, unde am cercetat pe credincioşii 
mei din gat în săt, din-cătun în. cătun; din crâng în 
crâng — ba, adeseori şi acasă, la vetrele lor — am 
voit să vărs în sufletul vostru scântei din propriul 
meu suflet, din propria mea însufleţire ; şi lacrimile 
ăsărite adeseori în ochii voştri şi ai altora, au fost 
pentru mine cea mai mare răsplată a, ostenelelor şi 
suferințelor mele mai ales sufleteşti, care pentru voi 
mi-au încărunţit perii negrii încă înainte cu Zece ani. 
Deaci înainte glasul meu poate nu va mai avea. oca- 
ziune a vă vorbi nemijlocit. Ce-i „drept, voi rămâneţi 
şi „pe viitor în legătură duhovnicească şi canonică cu 
mine, dară bunul Dumnezeu a voit, ca turma mea, 
de peste 400.000 din eparhia, Caransebeşului să mi-o 
sporească cu mult peste 12 milioane suflete. Astfel o 
misiune mai mare şi mai grea, mă chiamă din mijlocul 
fostei mele episcopii, încât trebue să mă despart de 
voi şi de turma eparhiei Caransebeşului. | 

Şi când cu inima înduioşată, ca a unui părinte, 
care cu sinceritate şi-a iubit fiii — vă, zic «rămas bun», 
vă zic «adio» — am către voi şi două, cereri. Ina 
să-mi păstraţi o plăcută amintire şi acea iubire, care 
eu am avut-o. şi o am faţă do voi. A doua oară vă 
cer, ca, precum m'am rugat eu lui, Dumnezeu pentru 
voi, să vă rugaţi şi voi lui Dumnezeu pentru mine, 
ca, să-mi uşureze sarcina, grea, care s'a, aşezat pe slabii 
mei umeri, ca astfel mai uşurat să, pot munci cu drag 
pentru binele şi întărirea, tronului, a ţării şi neamului, 
din care facem parte. Iar acum să rămâneţi sănătoşi. 

„ Bimecuvânțările mele şi ale Părintelui nostru din, 
ceruri să, vă însoţească, pe voi şi pe toţi fii fostei mele 
episcopii acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin ,. -



CUVÂĂNTAREA 

„ PROTOPOPULUI „ANDREI 'GHIDIU GU 'AGELAŞ PRILEJ. 

  

Li 

Înălt Preasfinţite ! 

„.. Fie-mi permis ca cuvântal mou de acum să-l îm- 
pletesc din însăşi cuvintele Inalt Preasfinţiei Tale! - 
„. Acuşi se împlinesc zeceani, când — dat mi-a fost — 
ca la portalul acestei sfinte biserici, să Vă, înttnipin 
tocmai în momentul când aţi făcut triumfăla intrare 
în acest dumnezeesc şi sfânt locaş. E 

Cu prilejul acelei întâmpinări glisuit-am sărbă- 
„“toreasea declaraţie, că noi asomenea popoarelor din 
vechime în locul hainelor, ne proşternem inimile. In 
locul stâlpărilor, pe cari le 'purtau popoarele la in- 
'trarea triumială, în Ierusalim a Dulcelui nostru Răscum: 
părător, noi purtam pe feţele noastre iubirea, V'am 
„primit cu aceste semne rugându-Vă, ca în schimbul 
lor, asemenea tradiţionalului «Amfion», carele cu glasul 
său a prefăcut pietrelo întrun zid puternic în jurul 
Thebanilor, să ne profaceţi şi pe noi — căci aşă, orau 
vremile pe atunci — într'un zid puternic în jurul Inalt 
Preasiinţiei Voastre, ca aşa Inalt Preasfinţia, Voastră, 
să fiți al nostru şi noi ai Inalt Preasfinţiei Voastre. 

Dacă m'am învrednicit, ca la acest sărbătoresc | 
moment si iau cuvântul, îndrăznesc să Vă, spun, că 
„glasul reprezentanţilor legali ai clerului şi poporului 
din dieceza de Dumnezeu scutită a, Caransebeşului 
— când la 21 Noemvrie 1909, V'au aşezat în acest 
znodest tron arhieresc — a fost glasul Merpătorului 
e “nainte” — dipă, cum singur recunoaşteţi — care a pre-
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gătit cu siguranţă, calea, cătră măreţul tron al mitro- politului primat. | | 
Modestul tron acesta V'a ridicat la; înălţimea tr0- nului de mitropolit primat şi exarh al plaiurilor! -: - - Avem acum durerea să ne părăsiţi ! e Inalt preasfinte părinte! | i Fie-mi permis să, vă spun smerita, noastră, judecată't Când vă, vedeam în acest “modest. tron arhieresc,. eraţi podoaba bisericii; când Slujaţi la sfântul pristol,, eraţi' frumusețea altarului ; de câte ori urcați acest; amvon, eraţi mângâierea Poporului. | Vă rugăm, Inalt Preasfinte Părinte, ca, podoaba, frumseţea, şi mângâierea, pe cari le duceţi acum, să ni. le restituiţi în cel mai vrednic mod. Şi acum la despărţire daţi-ne voie ca întocmai: cum a fost la, întâmpinare, să ne: proşternem din nou: inimile şi să Vă, rugăm ca, dela tronul mitropolitului, primat să, fiţi sincerul interpret al eparhioţilor, pe cari îi lăsaţi, n Mi | | 

De câteori veţi trece peste Dâmboviţa, să Vă aduceţi aminte de frumoasa, vale a Mureşului de sus.. Mie daţi-mi voie ca să mă, fac tălmăcitorul cre- dincioşilor din eparhie şi să, Vă dorose calea, în care mergeţi, să Vă, fie presărată cu flori şi lauri. şi suc- cesele, ce le veţi obținea din noul tron al mitropoli- tului primat, să reverse darurile şi binecuvântarea Şi. asupra noastră, | 
„Inalt Preastinte Stăpâne! 

Datină era la popoarele din vechime, cu deosebire la Asirieni şi Babiloneni, ca odată în an să se stingă, focul în întreaga împărăție şi să nu se afle decât numai “în un singur loc, la un singur om, la împăratul, dela, care trebuia unul fiecare să în scânteia. 'Tot asemenea, " datină a tost şi la creştinii din Ierusalim ea, în noaptea. sfintei învieri. să se ia lumina, numai dela, sfântul mormânt al Domnului, căci numai acolo era lumină, Intra simbolul dumnezeeştei lumini, Vă predau. această lumină cu deviza: ca, aşa să lumineze lumina. Ta înaintea oamenilor, ca, văzând faptele Tale cele bune. să preamărească pe Tatăl cel din ceruri; pentruca:



îi 

:A$a 8ă so plinească cuvâutul ce zica: «Veniţi ca să luaţi 
“tumină din lumină» şi în fine, pentruca să se împlinească 
sară şi cuvântul poetului, că atunci când vei fi întrobat 
de Dumnezeescul Judecător : ce-ai făcut pe acest pă-: 
-mânt, să puteţi răspunde cu linişte «pre 'Tine Doamne 
“Te-am prea mărit şi lumină, am răspândit». Amin.



“ DAsroRALA * 
DE RĂMAB BUN DB LA CREDINCIOŞII EPARHIEI CARARSEBEȘULUI; 26- vecemBare 1919 sr, Y, | 

—— —— 

Har şi :pace dela Dumnezeu, Părimtele- din ceruri; iară dela noi salutarea şi bi-— necuvântarea noastră arhipăstoreasca, 

Sinodul eparhial al diecezei Caransebeşului, întru-. nit în 21 Noemvrie 1909, m'a, ales de episcop al acestei. episcopii, şi aşa — după, multe peripeții provocate de. guvernul vitreg al Ungariei, abia în 1910, premergâna; confirmarea, maiestatică — am ajuns, ca în preziua- Duminecii Tomei 1910 să pun pentru prima dată picio- rul pe binecuvântatul pământ al de Dumnez:u scutitei: şi venerabilei episcopii a, Caransebeşului, încunjurat de. însufleţirea, nemărginită, a, clerului şi poporului credin-. cios. A. fost o intrare princiară, triumfală, precum trium-- fală a fost şi intronarea, mea în catedrala, episcopiei... Bucuria, şi însujleţirea a, fost generală, pentrucă, după zile de sbucium naia bisericii noastre diecezane ajunsese la, liman, şi astfel erau motivate semnele de. dragoste, ce mi se arătau din toate părţile. | Neşterse îmi sunt acele clipe de înălţare sufle= tească, acele momente de triumf princiar. În faptă un. principe bisericesc îşi făcu intrarea, triumfală, în pa-- trimoniul antecesorilor săi iluştri şi binemeritaţi. nsuileţirea, şi dragostea, ce am întâmpinat-o, mi-a. înălţat sufletul, şi cu nădejdea, în ajutorul bunului. amnezeu am luat în mâna, mea, cârma, diecezei, hi-. zuindu-mă, după, puterile mele, îmbrăţişând cu dragoste. clerul şi poporul, să întărese şi desvolt instituţiunile- ei de cultură, să îmbunătăţesc starea ei financiară, să- 
-



  

proniovez religiozitatea, şi moralitatea între credincioşi; 
să ciihontez legătură drăgostei gi a păcii între păstori. 
şi păstoriţi, pentruca la rândul mâu, şi cu să las urma; | 
șilor . mei această, discezi prosperă şi în stare în- 
foritoare. o o. IN 

„Privese acum la zece ani de activitate arhierească, 
Mult mi-a zăcut la inimă întărirea, instituţiunilor cul- 
turale als 'diocezei, ameliorarea stării preoţimii şi învă- 
fătorimii, şi în legătură cu acestea. ridicarea unui 
internat teologic corespunzător exigenţelor timpului. 
Bazele  fonduliii necesar le-am pus. Asemonea m'am 
îngrijit d6' uşurarea administraţiei central, sporirea, 
oficialilor, ' regularoa, plăţilor lor. Am cerut  strictoţă 
în manipularea averilor pe toată linia — centru şi 
parohii. Şcoalele, cultura, poporului, le-am îngrijit. cu 
toată luaroa aminte: Multe aş mai fi dorit să înfăp- 
tuesc, dară, dacă nu s'âu putut realiza toate dorinţele 
mele aceasta; a provenit dela, împrejurările destul de 
grela ale timpului, în cari am trăit noi românii în 
genoral, şi dela timpul —acum pot zice — scurt, ce 
mi s'a dat să ocup scaunul episcopiei noastre a Caran- 
seboşului. CC | a , | 

Eu amintesc aici numai răsboiul crâncen numit 
mondial, adecă de-a toată lumea, ce a erupt fără aştep- 
tare, care a durat jumătate” din tot timpul păstoririi 
mele, împiodecâud mult toate hăzuinţele noastre cultu- 
ralo şi caro a apăsat şi urmările lui mai apasă cu toată 
„greutătea, poporul nostru, făcând 'cu neputinţă o acti- 
vităte bisericească şi culturală mai cu sistem. 

În fuga' gândului pot; roasuma constâtarea, că 
îndată, dela început s'a pornit o lăudabilă, mişcare pen- 
tru repărarea radicală a multor biserici, pentru zidirea, 
a măltor biserici noi, a căror sfinţiri au fost totdeâzină 
mari sărbători pentru întărirea, credinţei, precum şi a 
-coriştiiaţei naţionale în timpuri grele pentrii Români. 

dară jertiele, ce lo-ău adus poporul din eparhie 
— la stăruința insistentă şi în' urma, uni activităţi” 
toârta încordată a noastră — întru salvarea, şcoalelor 
atâcâte do legile de 'atiunti: ăi tatrăcut toate nădej-! 
dile, În" toate părţile —— chiar şi în cele mai sărate —
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aa răsărit o mulţime de edificii , şcolare moderne ŞE “corespunzătoare, ca nicicând altădată, în un timp rela tiv "atât de: scurt, Istoricul frumoaselor, lupte. întru: apărarea gcoalelor primare din eparhie va Iorma o: frumoasă pagină, a sbuciumărilor noastre pentru cul... „tura noastră confesională, şi naţională. La, aceasta, so- adaug şi momente alese din lupta pentru şcoală, noa- stră normală, pedagogică, până, să 0 scăpăm de atâtea. primejdii şi să se completeze, cum este. astăzi. "O' administrare scrupuloasă şi pusă, pe baze noi, "de contabilitate. dublă, a sporit în mod foarte mulțu- mitor fondurile şi fundaţiunile, între” care mai: ales; fondul văduvelor şi al orfanilor de preoţi aproape s'a; „îndoit, graţie ' strictei arendări a, sesiilor reduse; iară, cel al convenției a, crescut cu mult pesto jumă. . tate” (dela, 180 naii la, peste 290 Mii). Am creat; şi mai multe fonduri noi, dintre cari cel «pentru zidirea unui. seminar episcopese> este de aproape 300.000 C.; iară. «cel pentru orfanii din răsboiu», împreună cu suma; adunati, de foştii preoţi militari, se ridică aproape la 100.000 C, «Tipografia şi Librăria, Diecezană» pe lângă. că a plătit datoria sa de câteva, zeci de mii şi. Şi-a. . cumpărat maşină nouă — are acum un fond propriu. de peste 150.000 Cor. în scopul regulării acestei in- stituţiuni, adeseori m'am îngrijit personal până şi ce executarea comandelor.. Averea; întreagă .a. centrului: s'a ridicat în cursul. păstoririi noastre cu paşi repezi, cu toate greutăţile. Aşa, la venirea mea, fondurile “și. fondaţiunile din centru erau 1.785.000 . C. Aceastii: avere veche am sporit-o cu peste jumătate, (cu toate: că personalul s'a sporit, micile plăţi s'au duplificat cu. diferite adause de. scumpete) anume cu circa 1.783.000: C. afară de donaţiunea vilei Doboşanu:dii” Băile Her- culane. Iară peste această, sumă, vin a'să socoti fon-- durile noi, create de mine cu peste '400.000 C., încâţ. averea Consistoriului se urcă la; plecarea mea, la 4 milioane C. 'Tot aga am urcat depozitele parohială dela vre-o 300.000 C. spre binele multor pardhii, cari nu, pot ele să-şi administreze numerariul mai aleș în tim-— puri critice, la 800.000 'C., şi — dacă în 1914 nu crum-—
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pâa răsboiul — progresul nostru şi pe acest, teren era 
cu mult mai mare. | | a 

În administrarea averilor din parohii de asemenea, 
am regulat multe. cazuri încurcato şi am: stăruit mereu 
pentru. .cruțare şi corectitate, cecace a : sporit în mod 
Inșemnat şi averea, parohiilor. O comparaţie statistică, 
er da, rezultate îmbucurătoare. a 

„. Mai. presus.de toate am stăruit cu tot. prilejul, 
în lăţirea evaneeliei, în 'învăţarea, poporului şi mai 
ales a tinerelor generaţiuni, pentru mângâierea şi în- 

„«sufleţirea, lor, făcând. grele şi obositoare vizitaţiuni 
canonice şi îndemnând întreg Clerul cu graiul şi prin 
mumeroase pastorale să faci, asemenea. „ 

Regretabil esto numai, că — precum în toate păr- 
tilo — aşa şi la noi răsboiul, cu toate mizeriile şi urmă- 
rile lui, . a stinghorit până. în ziua - de astăzi . bunolo 
începuturi şi tarele temelii, ce s'au. pus în toate pri: 
vinţele. Spre mulţuniirea mea las la plecare un per- 
sonal consistorial bine salarizat, carele însă în interesul 
consolidării statului — acum român —a, trebuit să-i 
-ofere mulţi dintre muncitorii săi mai buni. : 

“Dar acest crâncen: răsboiu, dacă, deoparte - ne-a 
Şi apăsat şi împiedecat, totuş-lui avem a-i mulţumi 
cel mai epocal succes, anume a, realizat visul înainta 
şilor noştri şi al nostru al tuturora, închegarea -nea- 
mului -nostru românesc într'un stat, sdrobind cătuşele 
«ominaţiunilor străine. II 

„Acestei închegări se atribue, iubit cler şi popor 
„credincios şi posibilitatea, chemării mele lâ scaunul 
«de mitropolit primat al întregei Românii. Marele Co- . 
legiu Electoral, întrunit în Bucureşti în 18/31 Decem- 
vrie a. c; ma ales mitropolit primat, care: domnitate . 
primindu-o, a doua zi am şi'fost investit din partea, 
Maiestăţii' Sale regelui nostru Ferdinand I, cu toiagul 
de suprem “arhipistor al bisericii române. ” 

„. Iată, iubit cler şi popor, în urma acestei alegeri 
voinţa, lui Dumnezeu este, ca cu să părăsesc scaunul 
arhieresc al venerabilei noastre episcopii a. Caâransebe- 
ului, să mă despart de iubiții mei fii sufleteşti, de



"2 Da: 

  

clerul şi poporul, care cu atâta, însufleţire. şi dragoste» 3 

m'a primit, 
| Mă despart de voi, iubiții mei, pentruca, să-mi îm-— | plinesc marea datorinţă, co o am îaţă, de biserică gi: „neam, care m'a ridicat pe scaunul de mitropolit pri- mat al României şi m'a învrednicit să fiu urmaş al: marilor ierarhi, cari au ilustrat istoria, bisericii noastre din România, e 

Mă despart de voi, do terenul activităţii mele: „ arhiereşti, de dieceza noastră, a, Caransebeşului, une „am muncit timp de zece ani, petrecând o: însemnată, parte a, vieţii mele. Şi dacă, este ceva, mângâitor pen- tra mine la această despărţire, aceasta, rezidă în faptul „că nu merg în.străini; legăturile noastre sufleteşti nu se rup, căci constituind noi acum un stat, o biserică: „şi înălţat fiind. la demnitatea, de mitropolit primat, eu,. în această calitate a mea, pe temeiul. aşezămintelor noastre canonice, deşi mă, despart de voi, totuş stau în legătură duhovhicească cu voi, cu nobila mea, die- | ceză, a Caransebeşului. 
Iubiţii mei ! Din cele. premerse, vedeţi că eu. vă. vestesc despărţirea, mea, de voi. Pentru mine, de fapt. "e dureroasă, pentrucă orice despăriire e dureroasă ;: „dară eu şi acolo: unde mă, duc, stau cu voi în lestitură.. Stând astfel în. legătură, nimic nu o. mai natural, decât dacă, vă, promit că şi de- acum înainte îmi vor- zăcea, la - inimă, interesele voastre, ale mult subitei, noastre dieceze, care m'a ridica la arhierie, | | Dieceza Caransebeşului m'a, ridicat, la, arhierie, cum: deci aş putea, uita, -şi neglija, interesele ci culturale ? În sfârşit cu multă, duioşie suiletească, mi, folosesc de. cuvintele sfântului Apostol Pavel, adresate. bătră- . nilor din Milet, la, despărţire. a 

«Voi ştiţi, cum am fost. cu voi în tot timpul, din. . Ziua -cea, dintâi, în care am intraţ- la, voi: Nam ascuns. | nimic dintre cele de folos, predicându-vă, evanghelia şi... „învăţându-vă în public şi prin: case»... «Viaţa mea nu: mni-o socotese mai prețioasă, decât d sfârşi mersul nou cu bucurie, şi slujba ce o am luat dela Domnul Iisus, a. mărturiei. ovanghelia harului lui Dumnezeny



TI 

| Tot. în înţelesul acestor cuvinte mă adresez la 
despărţire vouă preoţilor: «Luaţi aminte de voi şi 
de toată turma, în care Duhul Siânt va pus să păsto- 
riţi biserica lui Dumnezeu, care a, câgtigat-o cu sân- 
gele său». 

Eară, vouă, iubiţilor credincioşi mă adesez cu cu- 
vintele sf. Apostol Pavel către Evrei zicându-vă: « Ascul- 
taţi de mai marii voştri şi vă plecaţi lor, ci ei pri- 
veghează pentru sufletele voastre, ca unii, cari au să 
dea, seami, ca aşa ei cu bucurie să facă, aceasta, eară 
nu suspinând căci aceasta, nu vă este vouă de folos». 

Şi de încheiere vă zic fiilor moi iubiţi, tot cu 
cuvintele sfântului Apostol Pavel: «Vă încredinţez lui 
Dumnezeu şi cuvântului harului său, care poate a vă 

“întări şi a vă da moştenire între toţi .cei sfinţiţi». 

 



ANTAA 

PASTORALĂ 
CăraRE oBşrEei CREDINCIOȘILOR DIX ÎNTREAGA Rosânrg” o No. 1461/1920 a Aita Ade 

„„«Şi voiu aşeză locuinţa mea :între voi şi sufletul meu nu vă va uri pe voi, şi voiu umblă între voi,:., şi voi voţi fi poporul men, 
III Moisi XXVI. 11, 

Prea milostivul D-zeu, care în a, sa, negrăită, bu- nătate şi înţelepciune netncotat îngrijeşte de sf. sa, biserică, — voind a chema, pe : smorenia Noastră, dela, SI. Episcopie a, Caransebeşului în cea mai înaltă, Vred- nicie ierarhicească,, —a făcut ca St, Sinod, împreună, cu reprezentanţii poporului Şi ai clerului din România Mărită, întruniţi în Marele Colegiu Electoral, să Ne aleagă în ziua de 18/31 Decemvrie 1919, de mitro- polit primat al țării. | pc Iară, Preatnălţatul şi iubitul nostru Rege Ferdi- nand I, — întărind această, alegere canonică, şi legală, a smereniei' Noastre, — a, binevoit,-. ca, în ziua, urmă. toare să, Ne încredinţeze — potrivit legiuiriloi şi dati- nilor ţării noastre,—toiagul de Suprem arhipăstor al oi. __Deplin conştient, atât de greutatea, sarcinii, la, care am -fost. chemaţ, cât şi de însemnatele îndatoriri ce sunt legate de ea, îmi pun toată «nădejdea în TATĂL, scăparea mea, în FIUL, acoperemântul meu în DUHUL SFÂNT», carele pre cele slabe le întăreşte şi pe cele cu lipsă le 'mplineşte. | | _ Pe lângă această; nădejde şi adânc pătruns de cuvintele înălţătoare ale Mântuitorului, câud ne zice:
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Destul îți. este ție darul meu, căci puterea mea. întru-cei 
t 

slabi se întăreşte (2. Cor. XII — 9): — mă încurajează 
şi asigurarea din cuvintele psalmistului:: :+Domnul ne 
pane 0 sarcină; dar el ne şi ajută» (LĂVIII — 20). 
Jară de altă „pârte Ne îmbărbătează convingerea, că 
vom avea parte de binevoitoarea conlucrare,. atât în 
via Domnului cât şi pe tărâmul cultural,. umanitar, 
filantropie şi social, a Preasiinţiţilor Noştri Trați întra 
Hristos: mitropoliți, opiscopi, arhierei .şi preoţi, he de 
mir, fie din cinul călugăresc. 

Acest sprjin îl. vom simţi mai ales atunci, când 
în deosebi — întreg. clerul nostru paștoral va îi adânc 
pătrans nu numai de îndatoririle sfintei sale misiuni 
apostoleşti, împreunate cu grea răspundere înaintea 
lui Dumuezcu şi a, oamenilor, ci va înţelege pe deplin 
şi greutăţile mari şi vânturile aspre ce suflă azi, ca 
nişte- curente . puternice, împotriva,.- „duhului oreştinese 
şi al ordinei obşteşti, — şi care tind a.ne strica ve- 
chea, noastră, lege strămoşească şi: a înlocui temeliile 
naţionale ale tuturor aşeziumintelor țării şi neamului 
nostru cu lucruri născocite în „capete fără neam şi 
fără patrie şi fără Dumnezeu. Ţările din vecinătate; 
ne-au arătat ce stricăciuni „pot aduce pe capul. po- 
poarelor asemenea . mişcări, dacă nu le ştim înnăbuşi 
în germene, până nu sau întărit, Si 

Această conştiinţă a responsabilităţii şi a pră- 
pastici, ce ar putea veni şi asupra neamului din in-. 
trelăsările noastre, tr cbue să împintene astăzi mai 
mult, — decât oricând altă dată, — pe fiecare, ca să 
fie la înălţimea, chomării sale. Mânccând din îndemnul 
acestei răspunderi, împreună cu. Sfântul Apostol Pavel, 
vă sfătuesc şi eu cu toată stăruința, pe toti slujitorii 
altarelor noastre : «Imbrăcaţi-vă cu toată armarea lui 
Dumnezeu, ca .să puleji sia împolriva. meşieşugirilor - 

„celui necurat ;.... încingând coapsele voastre cu adevărul, 
îmbrăcându-tă cu platoşa dreptăţii şi încălțându-vă picioa- 
ele. voastre. întru .gălirea evangheliei păcii. Presle toate 
luați pavăza credinţei, cu care veti singe . toate. săgețile 
arzătoare ale vicleanului. Și . luaţi coiful mântuirii şi 

| sabia. duhului, care este cur mata lui Dumnezeu» (Efes. ,
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VI—IE—17), Cui alte crivinte, seriozitatea, vromilor cere: îniporios, Ca preoții să-și deschidă, mai dos «gura îi a propovediii: taina evangheliei». (tes. VI, 19): 7 Această nu este un lucru uşor, cunoscâid ste | țimea; - celoi “Vicleni, ci iceră: dela, prâoţi o temeinică. pregătire, o stăruitoatre adunare” de cunoştinţe şi ar- gumente, pentru a, răsturna îndemnurile celor .ce voes - <A învălui lumea ci învățături felurite şi străine». (Evrei XII—9), cari încearai,; să "o «răpească cu filosofia şi cu înșeliciunea deşeariă. după predania oamenilor, după stihiile lumii şi nu“după Hristos»: (Colos. 11-28): - 

„Din „darul, Celui-de-sus prăznuim în timpul acest; O 'nouă aniversare a Invicrii Domnului, care a. urrat, după 'grolo pătiniti şi după cea mai mare jertfă, ca, să. rămâio acest “fapt ' miraculos pe vecio mângâierea celor în strâmtoare şi: nădejdea, puternică a tuturor color ce sunt prigoniiţi si apăsaţi pentru droptate, & tuturor. color ce sufer pântru o cauză dreaptă, că — oricât:de' grea, şi d6 lungă ar fi mucenicia .lor — la urmă totuş cu hotăriio ate să urmeze ceasul mân: tuirii, ziua, libertăţii şi a învierii 'spre o nouă viaţă Veacuri întregi au: zăcut milioane deo fraţi de-ai noştri în robia, împărăţiilor duşmane, care — nu numâi le-au făcut toate nedreptăţile — ci uncori i-au pus să tragă “în jug ca, vitele şi i-au silit 'să rostească, ' şi «Tatăl nostru» în' limbi Străine. Dară credința în: Dumnezeu şi nădejdea în ceasul înticrii a fost singura, putere: plină de farmec, „cae a oţelit răbdarea, popo: ului ' român „asuprit şi în robie amară, — ŞI, . iată; astăzi am ajuns în starea fericită, de'a, serba ca în: -doită, bucurio' Si; Paşti, căci de aci înainte ne este dat să. prăznuim şi învierea neamului şi închegarea, “lui într'0 :singură patrie" mărită, în frunte “cu-'tn singur Si măte Domnitor, simbolul văzut al Uiităţii şi ăi mândriei! noastre naționale. DS 
Dar această "bucurie, ce' ne-a, trimis-o Duninezeu, 4 sporit ură în potriva noastră, a celor ce'nu văd cu ochi buni înălțarea nsamului 'românesc şi: întărite!
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-tizii noastre, Ucebicii lor, — ca nişte lupi îibrăcați “în piele de oaie, purtând nume, ce-sună, .româiiește, 
„_darou sânge străin de neamul românesc şi cu suiletul, 
1" care nu există nici cca mai mică, dragoste do.acost . 
-scinip; pământ roinânesc, apărăt, cu „sângele părinţiloi: * 

' si strămoşilor noştri şi cu aşezămintele scumpe. inimii ' 
"fiecărui român —, se ivesc tot mai des prin ţinutu- 
rile ţării. noastre şi în cuvinte. dulci încercără să se. , 
„ducă pe cei uşor crezători.. a, 

„ „ Unii din ci atacă legea şi biserica părinţilor şi 
» strămoşilor noştri şi pe slujitorii ei, stiind bine; că cre- * 
dinţa, acestei biserici, propovăduită de preoţii noştri, 

„a fost anghira corabiei, care ne-a mântuit în. cursul 
veacurilor do valurile timpurilor “viforoase, ce de! 

atâtea ori amenințau 'a no înghiţi, — şi ci, crucea creş- 
inească, în care crede tot românul, este semnul-văzut . 

-al credinţei noasti6, care pe ci. credincioşi no, întă- | 
reşte, iar color cu suflet necurat; lo este rand. Deci — 
nimicind credinţa strimoşeasci, — voesce să, scoată, cea. 
mai puternică bârnă din temelia casei noastre, ca, apoi | 

„ea să se poată prăbusşi la cel mai mic vânt, precum 
„acelaş soiu. de prooroci falşi au' prăbuşit împărăţii odi- 
pioară mari şi tari. o Pa 

„- Alţii din oi găsesc, că totul a fostşi e riiu în ţara 
noastră, şi deci toată ordinea socială, şi aşezămintele 

'ei vechi trebuesc răsturnate şi înlocuite cu altele, 
"după chipul şi asemănarea, lor. Faţă, de aceştia se, 
potrivesc cuvintelo Sf. Pavel către ucenicul său Mitu: 
„«Toale sunt curate celor 'curaţi ; iară celor necuraţi şi | 
“Recredincioşi  mî:hica îni este curat, ci li să pângărit şi 
mintea” şi conștiința» (I—T). a 

„„ In îaţa acestor proorâci mincinoşi, nouă — celor 
„ce suntem adevăraţi moşteni și fii ai acestei țări şi ai 
neamului românesc — ne este scump ininăii „noastre, 

“tot ce-a fost şi ce este pe pămănitul mostru. Cu toate 
ale noastro ne-am ridicat acolo, unde suntem azi; iar 
„ceeace vom âfla, noi — cari ţinem la viitorul neamului 
că esto rău în ţara noastră şi nu so mai potriveşte cu ! 
zilele de progres — vom schimba noi. înşin6 în mai ... 
bine şi fără a ataca tormeliile” 6xistenţei” noastre de 

€
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până „acum, căci vai de ţara şi . poporul, care mate a temelia sa «piatra cea din capul unghiului», adică pe Hristos şi netrecătoarele lui poveţe: «Jn mormânt : se zor întoarce nelegiuiţii şi toate popoarele, care 'uită. pe Dumnezeu» — zice psalmistul (VIII—16). Am văzut şi auzit, ce s'a întâmplat în Rusia, după ce străinii: au scos această, piatră probată, din temelia ei. Aceşti” străini mormese poporul cu vorba, că voesc libertate ; "dar bine să ne însemnăm. cuvintele Ap. Pavel că «Libertatea este numai, acolo, unde este duhul Domnului». 
EII Cor. -J1—17). e / | NE s a ; 

Pe lângă agenţii amintiţi, cari stau în slujba stră= „imilor, mai sunt şi între noi oameni cu vederi greşite, Unii, mai ales din ţinuturile desrobite, cred că acum. în România liberă va curge prin toate pâraele lapte şi miere, ' că 'acuma: nu mai au nimica de făcut, nu: mai au să plătească dări şi impozite. E Din potrivă — acum că suntem noi înşine stă- pâni peste întreaga țari, — trebue să, ne gândim. zi Şi noapte, cum să muncim mai bine, să producem mai: mult şi să sporim! bogăţia ţării, cum să jerttim mai: mult pentru ţară, căci ea e casa noastră — a, tuta- » FOr —, câ să o scoatem din greutăţile şi din datoriile. în care au împins-o: răsboiul, cum să refacem toate- pagubele şi'să reclădim. toate cele ruinate, ca în timpul cel mai scurt să nu fie tară mai frumoasă şi: bogată ca a noastră. - a "Şi această, stare 0 vom ajunge mai iute: atunci, când nu vom cârti unii în contra, altora — căci nu. există -român cinstit, carele să nu vrea binele ţării şi- al. neamului, — când nu vom astepta, dela, alţii, şi în deosebi dela, străini 'să ne îndrepte neajunsurile din: - easa, noastră, — când fiecare din noi —, dar absolut: fiecare — se va, întreba: «co a, făcut el însuşi» pentru: delăturarea, relelor, po care nu oamenii, ci forţa îm- "prejurărilor, 'a“răsboiului;: le-a; -adus pe- capul nostru şi: pe al tuturor ţărilor din Europa. Dacă numai ne vom: văieta mereu, «că nu-i bine», «că e rău», 'n'o să aju tăm nimic nici nouă, nici. ării,
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+... „Nu & plângo' numai şi-a, vărsa suspine 
„. «Este dat la inimi nobile, române... 

„...„Trebue să pue fiecare umărul la leucă,. şi. cu, puteri, unite să scoatem cu toţii carul din nămol. Prin muncă stăruitoare şi. fără, cârtire, — mergând . fiecare: la locul. şi treaba sa — vom face mai mult, decât luându-ro după vorbele color ce „Yor să no sporească Și înăsprească nemulţurairile. Bărbat, şi om deplin esto acela, care nu. so boceşte, ci cel ce ştie învinge neca- Zurile. Şi-apoi — după co am ieşit biruitori din cel mai.mare .răsboi al lumii, după ce am trecut cu vitejie 
pesto cel mai uriaş necaz — să ne pierdem acum cum- 
Pătul şi răbdarea faţă do nişte necazuri. mărunte, că 
en'avom petroleu» că «n'avem destulă saroz, că, «nu putem călători destul de comod» şi multo altele ? 

+ 

Deci — în. faţa, proorocilor, cari vestesc învăţătuni străine de biserica noastră, naţională şi primejdioase 
pentru viitorul nostru, în faţa celorce au adus din 

„jările străine, pe unde au umblat în timpul răsboiului— 
pe lângă fel şi fel de boale trupeşti — şi boale 'sufle- 
eşti, cari adică au alunecat cu sutlotul spre învăţă- turi rătăcite şi greşite do neascultare sau chiar de 
Tăsvrătire ; cu un cuvânt în faţa tuturor celor .ne-- 
mulţumiţi dintre noi: Voi, iubiţi preoţi de pretutia- 
“denca,. suiţi treptele amvonurilor- şi” vestiți din ele 
«cele ce slujesc pacea şi cele ce sunt spre a ne face maj 
buni unii pe alții» (Rom, XIV—19). Pregătiţi-vă tot- deauna, astfel, încât să, se plineasei prin voi cuvântul 
proorocului Isaia, când zice: «Precum - ploaia şi zăpada, 
:52 pogoară din cer şi nu se întoarce până . adapă pă-. 
mântul și-l face să rodească şi să odrăslească, casă deie. 
“sămânță celui ce seamănă şi pâine celui ce înănâncă :—, 
aşa să fie. cuvântul, care iese din. gura voastră; să mut, 
se întoarcă la voi îndeşeri, ci. să împlinească toate câte 
«am voit şi să dobândească toate, pentru câte vamtrimis» 
ALV—10—11). | | Aaa 
„Iară Tu — iubit popor Român de pretutindenea— 
mu te lua după agenţi năimiţi de străini şi din străină-
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. 
/ tote, ca să producă zizanie şi să împiedice închegarea: noastră, întrun: neâră. puternic şi într'0 ţară tare gi respectată, de toţi, ci ascultă, de apostolul neamurilor, care ne zice tuturor: Nu că lăsaţi amăgiţi în nici-o privință şi nici întrun chip» (Pavel II Test. N—3—4),. -_ Urmâţi poveţele mele — a Mai marelui vostru. sailetesc şi sfaturile fraţilor noştri în Hristos, învăţă-- „tarile maicii noastre biserici şi alo slugilor ei, cari toţi suntem fiii neamului, cari toţi voim binele lui şi al ţării” noastre, căci ne doare de ea ; şi tocmai de aceea voim —mnu so destrimăm — ci s'0 întărim. : Pentru vecie, spre : binele. şi. fericirea, tuturor celor ce. am creat-o: şi apăratio. Deci, iubiţi fii sufleteşti, vă, recomand tuturor: CREDINŢĂ si MUNCĂ şi cu tîm- pul toate celelalte se vor adăugă vouă. E ;: i | 

Prin aceste cuvinte, —vestind cu prilejul praz- nicului sf. Pati clerului, şi poporului suirea pe scaunul: | „de mitropolit primat al României întregite — trimitea „tuturor doririle de bine, . E 
- Bacureşti, din reşedinţa sfintei noastre Mitropolii în ziua Inviarii e „Domnului 1920. 

MIRON 
MITROPOLIT PRIMAT



EPISTOLĂ 
ÎNENICĂ CĂTRE SFINȚIILE LOR PATRIARHII ECUMENICI SI 

CĂTRE CAPII TUTUROR BISERICILOR AUTOCEFALE - 
| ORTODOXE DE RĂSĂRIT 

  

Sanclitatea Voastră, Se 
Inalt Prea Sfinţite Părinte şi în Hristos îubile- 

| Frate, E 

„Urmând vechiului şi creştinescului obicciu, care 
este în sfânta, şi dreptmăritoarea, Biserică de Răstirit,, 
consfințit neîntrerupt în cursul veacurilor din partea, 
stuturor sfintelor biserici autocefale, Smerenia Noastră 
cu închinăciune întru Domnul şi cu cea întru Hristos. 
dragoste — aducem prin aceste ale Noastro îrtiţeşti. 
litere la cunoştinţa, Sanctităţii Voastre, cum că, — re 
trăgându-se . din cauza bătrâneţelor, încă, dela, finea 
anului 1918, iubitul Nostra întru Hristos îrate D. D. 
Conon Arămescu. Donici din înalta sa, demnitate ; — 
Sfântul Sinod al Sfintei Noastre Biserici  Autocefale. 
Ortodoxe Române împreună cu reprezentanţii clerului: 
şi ai poporului din România mărită — întraniţi în 
Marele Colegiu Electoral — prin harul şi mila Dom- 
nului “şi: Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi. prin -po- 
văţairea Presfântului Duh au aflat cu cale, să Ne 
cheme - pre Noi din Banat, dela Sf. Episcopio a Ca- 
ransebeşului, în ziua de 18/31 Decembrie 1919, în; 
preaînalta,: yrednicie  de- Arhiepiscop :şi Mitropolit.at .... 
Ungro-Vlabhiei, Exarh al Plaiurilor, Primat al Româ- 
niei şi Preşedinte al Sfântului Sinod, ete... 
_„__dară Prea înălţatul şi. Gloriosul nostru Rege Por- 

„dinand I — întărind această, alegere canonică, şi legală,
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:a Smereniei Noastre — a binevoit să Ne dea în ziua, de 19 Decembrie 1919 (1. Ianuarie 1920) — potrivit “legiuirilor. şi datinilor țării noastre. — învestitura, regală, „Şi să Ne încredinţeze toiagul de 'suprem”arhipăstor al “Fării Româneşti. | i 

Sanctitatea Ve oastră, 
Inalt Prea Sfinţite Părinte, - 

Pe deplin conştient de faptul. că, deşi în împre-. „jurări grele de tot, atât pontru ortodoxia, bisericii noastre, cât şi pentru neamul din care. ne-am născut, am lucrat cu credinţă la altarul lor în .curs de 25 „ani — totuşi nu Ne este dat a Ne lăuda decât numai | “îatru neputinţele Noastre — simţim. încă cum apasă, do puternic marile sarcini şi importantele datorinţe ale “înaltei Noastre demnități asupra umerilor. Noştri prea “slabi în faţa atâtor grele probleme bisericeşti, sociale şi naţionale, care reclamă conlucrarea, Noastră, _.. Dară — considerând alogerea Noastră, la, această, “înaltă vrodnicie, de a fi primul mitropolit -al Româ- niei întregite cu atâtea ținuturi româneşti, de o prea- milostivă graţie a bunului Dumnezeu, arătată, faţă de nevrednicia Noastră şi având voinţa a închina şi pe viitor toate puterile Noastre şi tot, devotamentul „Nostru pentru lăţirea, credinţei noastre pravoslav- > nice şi pentru închegarea, şi. întărirea bisericii or- -todoxe. române: — cu supunere plină de cea mai „adâncă, cucernicie nădăjduim tare, că, deoparte puter- „nicul Dumnezeu va, uşura sărcina Noastră gi va, îatări :slabele Noastre. puteri, căci EI 'este Cela ce «pe: cele „meputincioase lo întăreşte şi pe cele cu lipsă lo 2m- 
plineşte». E A | De. altă parte în unitătea: dogmatică şi duhovni- “coască, pe care dorim a o' susţine cu tăria celor mai “vrednici înaintaşi ai” Noştri, cu toate bisericile prar voslâvnice din ţările cu popor ortodox, vedem o pavăză, -A neputinţelor Noastre şi un izvor de întărire în lu: -crările “misiunii "Noastre ; iară în - calea, spinoasă gi jplină de răspundere înaintea, lui Dumnezeu şi a oa
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menilor, pe care avem a purta această, sfântă şi mare-. 
sarcină şi a conduce afacerile bisericii, Ne va. servi: 
de o bună călăuză lumina sfintelor sinoade ecumehice- 
Şi locale, precum şi frumoasele aşezăminte şi . tradi- 
„țiuni ale Bisericii Ortodoxe. - a 

“In această privinţă, găsim necesar, ca — în inte— 
resul bunei rozolvări a unor chestiuni. bisericeşti. care. 
bat la poarta tuturor ţărilor cu popoare ortodoxe, .si: 
în interesul întăririi unităţii âtât de folositoare pentru 
toţi a marci Biserici Ortodoxe Răsăritene de pretu- 
tindenea — să .reluiim firul atât de. mult. întrerupt al; 

„coiisfătuirilor- în -soboare comune.ale. tmturor: ţărilor şi), 
popoarelor, cari mărturisesc apostolica,. credinţă, orto-- 
doxă răsăriteană, ca, astfel — cu deplină, respectare a.. 
conservatismului, ce trebue să ne călăuzească, în toate- 

“chostiunile .. bisericeşti — să, putem totuş face. acolo. 
unde este pe deplin justificat şi în afaceri după, na 
tara, lor supuse evoluţiunii progresului social, câte un 

„pas înainte în frăţească înţelegere şi spre binele tuturor-- 
bisericilor ortodoxe naţionale. Ea 

Răsboiul mondial din ahii ultimi a închegat mai 
bine ca, în trecut naţiunile ortodoxe în state şi ţări. 
naţionale, încât o întrunire ecumenică, a bisericilor- 
ortodoxe din toată lumea ne pare înti'un viitor apro- 
piat mai posibili, ca mai înainte ; dar şi mai necesară, 
căci curentele contrare creştinismului peste tot s'au: 
întărit şi duşmanii bisericii lui. Hristos san sporit, în.- 
cât o unire a forțelor morale şi o apărare comună se: 
impune pe baza unor frăţeşti consfătuiri ecumenice, 
ceeace pentru bisericile mai mari ar fi de mare folos, 
iar pentru. cele mai mici un scut, o încurajare şi întă-. 
rire, spre slava credinţei lui Hristos, ai Căruia slujitori: 
santem. - - . 
„Numai încredințarea deplină şi nestrămutată în; 
nemărginita milă, a Atotputernicului, numai păstrarea. . 
neatinsă a sfintei şi dreptei noastre credinţe, şi întă-- 
rirea legăturilor seculare duhovniceşti şi .dogmatioe,. 
cari fac puterea, sfintelor biserici ortodoxe “răsăritene. 
şi unitatea marei şi-sfintei biserici a: “Doninului și: 
Mântaitorului nostru Iisus Hristos — am ferma, conviu-- -
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;gonă — că. “vor pioctra” Smeroniei „Noastre sprijial 
trebuitor şi vot susţine şi vor bin6cuvânta năzuinţele” noâstre,: spre a Ne îniplini toate datoriile şi. spre a Ne 
apropia de ţintă 'la caro tindem cu toâtă dragostea sufletului Nostru şi care este înălțarea, Bisericii Or. todoxa Româzrid, al cărei Primat suntem, şi prin ea întărirea, Bisâricii Ortodoxe de pretutindeni, pentru 
mărirea Mântuitorului . nostru. Iisus. Hristos. şi a bise-" viei sale, 

“Deaceea, cu făţească, încredere, rog p6 Sancti: 
tatea Voasiră, să binevoiască, a chema harurile Părin- telui' Cerosc asupră Snaereniei Noastre şi darurile din | izvoarele celo nesecate ale Dumnezeului păcii, pentru ca să Ne ajute a putea duce la priincios: liman turma, 
duhovnicească, co Ni s'a încredinţat, pe cale dreptei -. 
credinţe, a adevărului şi a dragostei creştineşti,—pre- 
cum -nici Noi nu intrelăsiini a, cuprinde în rugăciunile 
şi slujbele Noastre po Sanctitâtea, Voastră, cum şi pe. toţi -Preaiubiţii Noştri Fraţi şi Ierarhi 'ai bisericilor ortodoxe surori şi de pretutindenea, . - a 

„În această, credinţă nestrămutaţ „stând, sunt al 
 Banctităţii Voastre frate iubit în Hristos şi împreună, liturghisitor şi rugător către rnilostivul Dumnezei, 

„Dată în rogedinţa efiatoi Noastre Mitropolii dela Bacurești în ziua: - Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din anul 1920. . | - 

Da. Eie: Mrnox CRISTEA, 

| Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Exarh al Plaiurilor, 
Prizmat al Romfniei, Preşedinte al Sfântului Sinod, Locţiitor al Qezareci 

“din Capadochia, Membru de onoire al «Academiei Române»: ial 
i multor soeictăţi acădemice, culturale şi unianitare ! 

» „7.2. din întreg.regatul român, :



„ &WvARTARE 
LA DESCHIDEREA CONFERINŢELOR CUNIVERSITĂŢII LIBERE - 

  

- - Maiestalea Voaslră,; Augusta noastră Patronă, 
Domniţă, Doamnelor şi Domnilor. 

„ Eroica armată română, în frunte cu viteazul , ei. 
căpitan, M. S. Regele, Ferdinand I-iu, a, lărgit hota. 

"rele ţării aproape până la cele mai extreme graniţe 
ale pământului şi graiului românesc, şi asttel ficele în-- 
străinate au putut alerga la sânul patriei mume, care 
le-a primit şi îmbrăţişat cu focul şi cu căldura de care. 
numai 0 inimă de mumă este capabilă. Dar este Şi ră- 
mâne un adevăr, o maximă de viaţă, că «biruinţa, la o. 
armată nu stă, scrisă în vârful baionetelor, ci în inima. 
ostaşilor luptători». * e 
„„ Majestatea Sa, iubita, noastră -Reginiă, ştie să ne 
povestească ceasuri pline de duioşie, cum cutare soldat 
rănit de moarte, pe care l-a înorijit, îi şoptea înainte 
de a închide pe'veci ochii, cu ultima, sforțare: «Tră- 
iască România, Mare», iar alţii: «Trăiască Impărăteasa. 
tuturor românilor». Asemenea, cazuri cunoaştem şi 
noi toţi, o a 

Iată, doamnelor şi domnilor, nepreţuita. comoară. 
suiletească din care au izvorit măreţele fapte ale os-- 
taşilor noştri dela Mărăşeşti, Mărăşti, dela, Nistru gi: 
Tisa şi din multe alte locuri. . o 

Iar această comoară au sădit-o, au desvoltat-o Şi: 
cultivat-o în sufletele lor, slujitorii cei conştienţi ai Bi-- 
sericii, apoi învățătorii şi profesorii, ofiţerii cari au îu--
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“eles frumoasa, lor misiune,. ziaristica; cu un cuvânt - “toți câţi gi-au pus puterile lor în slujba educaţiei po- porului, a cetăţenilor şi mai ales a, tinerelor generaţii. Dar ceeace am făcut în această, privinţă până acum «este numai un bun început. Trebuinţa de a stărul ta “această: direcţiune ni: se-impune, . angajând la muncă, -Şi mai cu sistem pe toţi cărturarii "cari nepot: îi.de:..! “folos întru a extinde propaganda naţională, religioasă, „culturală, economică, de sociologie cuminte şi do multe - “altele, în cercuri cât mai,largi. eg ui "- Din simţul acestei patriotice datorinţe a, răsărit, la iniţiativa unui comitet de doamne, în frunte cu ilus- “tra doamnă Sabina Cantacuzino, instituţia numită «Uni- „ ersitatea, liberă». care astăzi. îşi- începe activitatea sa, .... :publică. Această iniţiativă din partea femeilor este.cu atât mai lăudabilă, pentru noi toţi, cu atât mai îm- 'bucurăţoare, cu cât trebue să admitem că un popor ale cărui femei nu se îndeletnicese cu preocupaţii de. «ordin ideal, n'are viitor asigurat. o | „Iar eu, ca arhipăstor, „chemat a sprijini toate mig- cările pentru luminarea, turmei încredințată Bisericii moastre şi mie, chem..şi cu “împreună cu apostolul Pa- 'vel: «la muncă; în cuvânt şi învăţătură, (d Timot. V, 17), şi-i invit pe toţi cei ce au cunoştinţele necesare “să se înscrie cu drag la muncă stăruitoare în cadrele Universităţii libere, făcând ca ea să devie un adovărat *soare' al culturii române;. ale cărui raze lucitoare şi a cărui căldură să, atingă, nu numai sufletul însetat. al «poporului din vechiul Regat, ci şi sufletul poporului din provinciile desrobite, care şi mai mult însetează de dorul culturii româneşti. Efectul binetăcător al acestei „manci, dacă se va urma, cu stăruinţă, n'are să lipsească, căci un mare adevăr afirmă un învăţat, când zice: «liste aproape o minune, cât de adânc străbate în inima, omului predarea aleasă, şi mai cu farmec a, vreunei în- văţături bune». | 
Iar po marele public ascultător îi rog cu cuvântul “lui Solomon (Prov. V. 1): Pleacă-ţi urechea, la învă- | tătură, «care vine dela, Universitatea liberă», şi-l îndemu să” ia parte tn număr cât de mare la prelegerile şi
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conferințele acestei Universităţi, şi din sufletul lui aper-- ceptibil de învățături folositoare să facă — după cu-- vântul Scripturii — acel pământ roditor, care, nu numai | primeşte sămânţa bunelor învățături propovăduite, ci 
o şi încolţăşte şi îngrijeşte, încât si-producă roade din. belşug. Aceste roade. să fie; nu numai nimbul cultural. 
al indivizilor, ci, prin aceasta, şi întărirea intereselor 
comune şi mai ales, potenţarea interesului de parti-- 
cipare la munca pentru progresul obştesc al societăţii, al năţiunii, al:ţării, ştiut fiindcă adevărata, cultură este - şi o mare putere. În această privinţă” să urmăm pilda,. 
strălucită, a adoratei noastre Regine Maria, care este. 
şi aici Augusta patronă a, acestei Universităţi şi care- oferă valorosul ei sprijin şi nobila ci conlucrare la, toate - 
mişcările pentru binele obştesc. o 

„_-. Cu. aceste cuvinte, cărora, le-a, premers invocarea.. ajutorului lui Dumnezeu, inaugurez conferințele: Uni-- 
versităţii libere, dorind tuturor celor ce vor urca ca- 
tedrele ei, împreună, cu Apostolul Pavel: «Dumnezeu. 
să vă, întărească în toată învăţătura şi lucrul bun» (IE 
Tesa]. 11-17). Iar ca încheiere binecuvintez toate lu- crările acestei Universităţi, în dorinţa că, pe tribunele: şi catedrele ei se vor sui şi conferenţiari, cari vor alege: obiectul prelegerilor lor şi din trecutul Bisericii nioastre- strămoşeşti şi naţionale, din a cărei tindă, arăsărit slova,. 
cartea şi. cultura, românească, pretum şi din dumne-- 
zeieştele învățături ale blândului Nazarinean, mai alez- că — după zisa, Psalmistului — «Cuvântul Domnului cuprinde adevărata, învăţătură», de care orice popor: 
are totdeauna,. dar mai ales în zilele noastre, atât qa- mare trebuinţă, Da 

Cu Dumnezeu înaințe!



CUVANTARE . 

“ŢINUTĂ ELEVILOR DELA SEMINARUL «NIFON», IANUARIE 1020 

  

Domnilor 'Efori şi Profesori, Dibiţi Elevi, - 

„ Tinerii acestui seminar vă pregătiţi pentru carieia. 
:preoţească, şi este de dorit, ca — după absolvirea stu- 
diilor — să şi intraţi în cler toţi şi să ocupați locurile 
:părinţilor voştrii şi a preoţilor mai vechi, oricât ax îi 
«de grea misiunea aceasta. 
„Adevărat, că în vechime era mai uşor să fii preot 
român. Poporul nostru era blând, cuviincios, religios 
Şi bisericaş. . Meşteşugarii şi artele stă în 'serviciul bi- 
sericii, făcând lucrări neîntrecute şi trainice, nu numai 
pentru plata primită, ci mai ales 'dintr'un sentiment 
-de adâncă evlavie, | 
„Iară clasele de sus, intelectualii şi boierii în frunte 

cu voivozii, au dovedit atâta, dragoste de biserică, ca 
-nicăeri în lume. Daniile lor făceau a cincea parte din 
pământul ţării; iar de ctitoriile lor — biserici, mânăs- 

“tări şi spitale princiar înzestrate — era plin tot pământul: 
ţărişoarelor Dunărene, ba, chiar şi pământul robit al- 
stor puteri: a simţit mâna darnică a românilor. Ros- 
pect veşnic se cuvine memoriei acelor înaintaşi, cari 
-astiel au crescut poporul nostru, în vremea aceea era 
-o plăcere să fii preot. Satul întreg nu numai îi săruta, 
“mâna ci îi arăta o.stimă necondiționată. Episcopii se 
bucurau de mare vază; iar Mitropolitul ţării era ne | 
„numai preşedinte de drept în Divanul. Adhoc, ci şi loc- 
riiitor de Domn în lipsa acestuia din ţară.
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„_.. Astăzi lucrurile s'au schimbat.spre rău. Clasele de . 
sas au devenit în mare parte indiferente faţă de bi- serică; meştoşugătii şi. mitnditorii — în mare parte” 
străini— sunt binişor atinşi de curentul învățăturilor 

„= internaţionale şi contrare bisericii. Chiar şi poporul de 
"rând dela, ţară este în unele locuri atacat" de rătăcirile 
seotare ale pocăiţilor, adventiştilor ete. '. | 

„Ca episcop al Banatului am avut chiar un caz 
foarte dureros, că un ţăran din părţilo Orşovei s'a de. . 

"clara chiar în contra;-Maicii--Doninului ; :dar.după po- 
văţuirile ce i le-am dat s'a, întors iar pe calea, bună, . 

- În această situaţiune, vedeţi înşivă, că chemarea 
preoţilor este ne asemiinat mai grea; dar activitatea, 
pastorală, este astăzi mai necesară, decât oricând, 3 

„Preoţii de astăzi nu numai trebue să întărească ! 
poporul în credinţa bisericii, să cultive în sufletul lui 
evanghelia lui Hristos în astiel de măsuri, încât toate 
faptele lui, toată viaţa, poporului, să fie oxpresiunea 
convingerilor creştine ; iar do altă, parte preoţii trebue 
să combată şi învățăturile rătăcite şi să curoţe acolo 
unde se ivesc, aceste buruiene din holda vieţii sufle- 
teşti a poporului. | 

Nefăcând aceasta cu succes, va, slăbi biserica, şi 
sără învăţăturile ei ajungo ţara la dezordine şi anarhie, 
cum s'au întâmplat în alte părţi. Fără o asonienea 
activitate pastorală, nu se poate consolida România, 
„Aare ; şi atunci ce folos, că s'au lărgit hotarele ei. 

Vedeţi dar, ce rol important — şi sfânt şi naţio- 
nal—vă aşteaptă ca, viitori preoţi. — - 

Cine va, consolida ţara, va fi al doilea al ei în- 
temeetor. 

Tubiţi elevă, 
„Ca să puteţi îndeplini aşteptările mele, trebue să 

faceţi înainte de toate studii serioase. Si aprofundaţi 
sfânta, Scriptură, studiile biblice, ca, să aveţi în degetul 
cel mic întreg firul roşu a sublimelor învățături mai 
ales din testamentul nou, ca astfel să le puteţi folosi, în activitatea, voastră preoțească, propovăduindu-le că
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„Suoces celor ce vor fi încredinţaţi păstoririi voastre. O deosebiţă atenţiune trebue să daţi şi studiilor istorice. gin deosebi istoriei” bisericeşti şi naţionale a poporului: : „ Nostru, căci şi din: evenimentele istorice se descopere. - revelaţiunea divină şi se constată, cum degetul Provi= denţei conduce destinele popoarelor. O dovadă grăitoare: 
este în privinţa aceasta cazul recent al Basarabiei. | 
„Cine ar fi crezut de exemplu înainte de răsboi,; „că, Basarabia va fi cea dintâi provincie “românească, care se va reîntoarce la sânul patriei mam6? Nimeni nu prevedea aceasta şi totuş voia lui Dumnezeu a în- 

tors cursul evenimentelor spre sâlvarea, Basarabiei. 
"În fine, trebuie să vă ocupați temeinic şi cu stu- diul literaturii frumoase româneşti. Să 'citiţi pe croni- - 
cari cu limba lor originală, pe prozatorii şi poeţii cei 

„mai buni, să vă însuşiţi limba, lor, care este limba, per- 
iecţionată, a însuşi poporului, ca. astfel învăţăturile bi- 
sericeşti abstracte să le puteţi îmbrăca în haina fru- 
moâsă a unei limbi poporâle, pline de iarmec, de forme. atrăgătoare şi de asemănări convingătoare.. lisus încă. 
vorbia. poporului în pilde, parabole şi asemănări. 
“Numai făcând aşă, veţi îndeplini cerința exprimată. de sfântul părinte Grigorie de Nazianz în cuvintele :. «Trebue să fii însuţi o lumină, ca să poţi lumina pe alții». Pe lângă această pregătire, trebue să dovediţi pe- toată, linia şi cu întreaga voastră, viaţă şi o bună pur: tare, căci adosea, ori o purtare lăudabilă şi faptele bune,. multe mişcă mai puternic şi înduplecă la bine, decât. 
cele mai elocvente cuvinte. e 
Îmi aduc, aminte de cuvintele mamei mele, care. 

— până ne-a crescut — mereu ne spunea: «La un car: 
de învățătură se cer două de purtare bună». Precum zice. 
acelaş sfânt părinte: «Trebue să fii însuji curat, ca să: 
poți curăţi pe alții. Şi să te apropii însuţi de Dumnezeu» 
cu purtarea şi cu viaţa, «dacă vrei săpatragi şi pe alții: 
către E. LL | 

Voi, elevi ai seminarului «Nifon Mitropolitul», 
aveţi zilnic înaintea ochilor voştri pilda irumoasă a, 
acestui mare mitropolit, carele întreaga, sa avere a lă- 
sat-o pentru creşterea de preoţi şi pentru ajutorărea.
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xeiot săraci şi nevoiaşi. Dar cea mai prețioasă moş- tenire, ce ne-a lăsat-o, osto sufletul lui mare: iubirea, de credinţă, de ortodoxism, de patrie şi de jertfe pentru. - binele obştosc. | | 
Aflându-vă. în salonul meu. de. recepţie, să luaţi aminte, că staţi sub steagul lui Ştefan cel Mare, ca care a îndeplinit măreţele lui îapte ; şi în faţa, lui şi înaintea mea faceţi următoarele. făgiuduințe solemne : l. Administratorii gi eforii aşezămintelor Nifon, că vor chivernisi cinstiţ, averea; încredinţată lor; ca din. veniturile ei să putom creşte neamului un număr cât de mare de apostoli 'şi să putem ajutoră cât mai mulţi Săraci, | 

| 2. Voi profesorii institutului, că. veţi. cultivă, cu... zel moştenirea, sufletească a marelui mitropolit, plan- tând în sufletul fraged al tinerimei tot ce poate fi de folos pentru misiunea, grea, din viitor. | 
3.. Iar voi elevi să promiteţi, că voţi deschide porțile sufletului vostru, ca 'să intre în el toate pova- “ile buno ale mele şi ale dascălilor voştri, 'să, prindă acolo rădăcini, să, înilorească, şi la timpul său să pro- ducă, roade îmbelşugate, spre binele bisericii, neamului, patriei şi a Tronului. o 

___ Binecuvântându-Vă, pe toţi, închei cu' cuvintele „ Apostolului Pavel, citite astăzi în bisărică: «Prin cre- <ință să ne îndreptăm». Amin. Sa ii



„4 EWYANTARE 
*""PINUTĂ “ÎN BISERICA. “RADU-VODĂ» “DELA IRTERNATUL 
7. PAOULTĂȚII “TEOLOGICE: DIN BUCUREŞTI! în ZIUA BRA- 

„MULUI SF, GRIGORIE 25/1/920 -* 

  

a - Doninilor profesori, 
„7 Tubiţi elevi, 

„Fiind, invitat 'din partea voastră, la serbarea, hra-- mului, am venit cu plăcere în "mijlocul vostru; căci. 
gândul meu a sburat din primele clipe ale alegerii mele de mitropolit primat la voi şi la ceilalţi colegi ai voştri, studenţi în teologie. Şi iată de ce! „Precum ştiţi, ale- „gerea mea de primat al ţării s'â, făcut cu o rară în-- sulleţire. Clerul şi poporul, Regele, guvernul, şi Matele 
Colegiu Electoral, au manifestat din acest prilej o una- nimă bucurie. De ce? : E Fiindcă leagă nădejde, 'că sub conducerea, "mea,. 
ajutat de toţi Prea Sfinţiţii Episcopi şi de întreg cle- rul, biserica, noastră va, face un pas înainte spre recâg-- tigarea, vechei sale splendori. Dar această aşteptare 
îmi umple inima de îngrijorare; şi simţesc, cum pe. 
umerii mei apasă o grea răspundere, care devine cu 
atât mai simțită, cu cât deoparte cunose enorma, lipsă - „de preoţi (peste o mie), iar. de altă parte, e prea mare 
numărul celor prea-puţin pregătiţi pentru a face faţă vu succes greutăților, cari le întâmpină, biserica, în mi-. 

„siunea ei. Îmi aduc aminte de cuvintele patronului vostru, rostite într'o împrejurare analoagă: «Trece peste- 
Puterile mele a primi conducerea şi supravegherea sufle- 
elor, înai ales în timpuri ca acestea, rând poporenii se:
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ceartă. între sine şi cea din urmă firmitură de iubire d 
aproapelui a .dispărul, şi când cuvântul preot a, devenit 
un nume gol».. Vedeţi, iubiţilor studenţi cum se potri- 
vesc aidoma şi astăzi cuvintele patronului vostru ? La, 
această, stare de sufletească, îngrijorare îmi oferi o li- 
cărire de mângâiere gândul, că barem o parte a 'ele- 
rului va simţi şi el împreună, cu mine mârea răspundere 
şi prin munca sa pricepută, va contribu să se uşureze 
sarcina, ce zaco pe umerii tuturor, De altă parte sper, 
că numărul preoţilor harnici, conştiincioşi şi bine pre- . 
gătiţi, se va spori mereu prin absolvenţii facultăţilor 

„ noastre de teologie şi a şcoalelor, seminariale. Mai ales 
dela, această tinerime aştept să, intre în număr cât mai 
mare în via Domnului,— atacată de filoxeră,——cu price- 
pere şi voe de lucru, cu energie şi cu zel apostolesc, 
singur în stare. să birue obstacolele oricărei cariore şi 
cu atât mai vârtos a celei preoţeşti.!) 

_Trebue deci, să vă înarmaţi cu tot felul. de cu- 
noştinţe folositoare, ca să fiţi superiori tuturor paro- 
hienilor voştri. Biserica nu se poate mărgini numai la,. 
o activitate rituală, ci în zilele de azi trebue să desvolte 
o activitate intensă şi de biserică învăţătoare. Şi cum 
vei putea învăţă, de exemplu pe credincioşii din oraşe 
şi capitale, dacă nu vei fi încins cu armele cunoştin- . 
ţelor celor mai superioare? | 

În această privinţă fac apel călduros la corpul 
profesoral de aici şi de pretutindenea, să-şi deie toată 
silința, să crească, bisericii preoţi bine pregătiţi pentru 
zilele şi împrejurările în cari trăim. | 

Fără o temeinică cultură teologică şi enciclope- 
dică, astăzi nu poţi fi preot bun, mai ales la oraşe. Eu, 
de exemplu, am ajuns în 18 Noemvrie 1919, în situa- 
țiunea, de a, vorbi în aula, Universităţii dela, Bucureşti, 
în faja tinerilor universitari şi a unui public select, 
după rectorul şi cinci decani ai universităţii despre ace- 
laş subiect. Ce se alegea acum de cuprinsul cuvântării 
mele şi de atenţia publicului ascultător, dacă nu aveai 

1) Aotă: Continuă din cavântarea dela Seminarul Nifon, dela «iubiţi elevi», pag. 93 până la <Voi elevi ai seminarulni Nifon Mitropolitul», pag. 94, ”
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isteţimea, de a prezenta acelaş subiect din o altă la- 
ture, care să menţie interesul ascultătorilor şi cu va- 
riaţiunile necesare, cari .să, deie şi acestei cuvântări 
farmecul cuvenit, Fără o asemenea isteţime te poţi face 
de râs, sau în cazul cel mai bun. plictiseşti lumea de 
geaba, şi eşti neascultat,: Deci 'carte, carte, iubită, ti- 
nerime, dacă vrei să-ţi poţi îndeplini chemarea şi să 
joci în viaţa obgiească un rol mai însemnat. 

n această privinţă urmaţi pilda, patronului vostru 
Grigorie, carele — văzând greaua, răspundere împreu- 
nată cu chemarea preoțească, a, fugit la început de mi- 
siunea de preot ; dar — retrăgându-se la un loc liniştit — 
sa pus. po studiu şi din timid ce era şi-a împlixsit nu 
numai slujba preoțească ; ci — ajungând episcop — a, 

„devenit un “celebru dascăl şi un distins orator al orto- 
doxismului şi al întregei biserici creştine, încât cu drept; 
cuvânt aţi putut astăzi cânta despre el; <Pluerul cel 
păstoresc a întrecut trâmbiţele ritorilor». 
„ Binecuvântarea mea, peste voi, peste şcoala voastră, 

şi, peste munca, voastră de acum şi din viitor! Amin



GUVÂNTARNE 

LA ÎNMORMÂNTAREA «BUNICII NEAMULUI ROMÂNESC» - 
A DISTINSEI ROMÂNCE Pra |. O. BRĂmIARC 

= tata 
N 

Jaluici ascultători, 

Deşi abia am sosit din o lungă şi destul de obo- 
sitoare călătorie, de la Cluj, totuş nu-mi îngăduie 
sufletul a nu spune câteva cuvinte cu această, jalnică 

„ocazie, mai ales că vestea, despre neaşteptata moarte 
a, doamnei Pia Brătianu, aflată în momentele din urmă, 
—m'au mişcat adânc şi pe mine, carele — privind 
de mult în scumpa repauzată o Bunică a neamului 
întreg — mă, consideram şi eu un iubitor nepot al ei. 

Dar durerea ce a cuprins familia ei, o resimte 
țara întreagă şi aruncă, un văl de jale peste românii 
do pretutindenea oricât ar fi de îndepărtați, căci în 
faţa acestui sicriu: am preoţeasca, datorie a constată, 
că neuitata noastră” adormită, în Domnul a fost cea 
mai aleasă soție, cea mai iubitoare mamă şi cea mai 
distinsă româncă, ce ne-a dăruil-o bunul Dumnezeu în 
epoca, mai nouă a țării şi neamului nostru, î-: 
„Ca soţie a -fost conştientă, că misiunea, “supremă 

a fiecărei femeic şi' mai ales a unei românce, este a 
da soţului ei, a da ţării, un număr cât mai: mare de 
fii şi fice vrednice. Şi care 'soţie se poate mândri mai 
mult cu un număr aşa de frumos de. urmaşi, ca de- 
functa, al cărei coşeiug cu inimile cernite îl încon- 
jurăm ? , N e 

Dar pe lângă aceasta ea a cunoscut şi greaua, 
chemare de a-şi creşte ea însâş copiii, cum se 'cade, 
fiind convinsă, că odraslele unei familii se desvoltă, 

“mai bine, spre folosul lor şi al societăţii, numai în
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aimosfera şi în clima încălzită de. căldura mamei, plină de iubire şi de îngrijorare sinceră pentru desvoltarea trupească şi sufletească şi pentru viitorul copiilor ei. Această sinceră, îngrijorare şi iubire a mamsi nu se poate înlocui nici cu' guvernanta, şi crescătoarea, în- zestrată cu cele mai temeinice cunoştinţe ale peda- gogiei celei mai moderne. Mama, vrednică este cel mai bun. dascăl al generaţiilor tinere. _ 
Repnuzata, a, dat ţării şi neamului fii şi fice atât de distinse, încât cu adâncă recunoştinţă, trebue să 

ne închinăm în faţa sicriului ei. “ 
Eră o plăcere, să vezi cum fiii ei, — ajunşi nu 

numai miniştri, ci cei mai puternici şi hotărîtori fac- 
tori ai ţării, cari împreună cu poporul întreg au în- 
ceput şi condus răsboiul . cu sfârşit atât de norocos 
pentru neam—se purtau îaţă de mama lor cu. cea, mai umilă ascultare, plini de respect,. de iubire şi de 
recunoştinţă, pentru coeace au moştenit în sufletul lor 
şi în educaţia lor de la ea, Oamenii mari au avut mame, soţii mari. Ca româncă a. fost şi cea, mai pri- cepută, colaboratoare a. marelui ei soț, Ioan Brătianu v . 

căruia, i-a înseninat atât de. mult atmosfera vieţii cas- nice, încât ' în deplină, linişte şi voe de muncă, şi-a, putut, dedica energia, şi înaltele talente. marilor inte- rese patriotice şi naţionale nu numai din Principate şi din vechiul Regat, ci şi ale românilor de pretutin- denea,; ba a fost —cum trobuie să fie o femee vred- nică, — şi inspiratoarea, soţului în epocile acţiunii ce le-a îndeplinit, şi a marilor succese, ce le-a obţinut. 
„De, câte ori o vedeam cu faja-i de simpatică, bă- trână şi cu părul argintiu, istorisind cu ochii plini de căldură pentru: cauzele mari ale neamului şi în deo- sebi pentru cauza, îraţilor din robie străină — momente 

despre creşterea, copiilor. şi scene din viaţa şi activi- 
tatea, marelui ei soţ, în care îşi avea partea ei — îmi veniau în minte cuvintele înţeleptului Solomon : «Perii 
cărunţi sunt o coroană, a cinstei pe care.o ai şi câş- tigi pe calea dreptăţii». |. | a 

Nici o,alti româncă nu a, dat ţării ce ne-a dat ea, contribuind ca numele de Brătianu să nu fie azi
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un simplu nume de familie ci un factor, de care sunt 
legate cele mai măreţe şi mai glorioase iapte şi suc- 
cese din istoria mai nouă a neamului şi un simbol 
de muncă lăudabilă pentru propăşirea, ţării prin noi 
înşine. | o 

Bunica neamului, Pia Brătianu, a murit, dar ne-a, 
lăsat prețioasă moştenire. înaltele ei virtuţi ce le-am 
amintit în scurte cuvinte şi pentru care trebuie să-i 
fie adânc recunoscător întreg - neamul şi pe 'cari fe- 
meile române să le cultive cu sfințenie. 

Iară acum — înaintea plecării pentru totdeauna, 
spre Florica, îi zic : Dute şi-ţi odihneşte trupul în 
pace $i linişte lângă nemuritorul tău soţ şi marele 
nostru bărbat de stat, de care ai fostatât de vrednică 
şi carele — împreună .cu bărbaţii rari ai: generaţiei 
sale şi în fruntea lor—au întemeiat vechiul regat 

român. Nădejdea românilor de pretutindeni, pe care 
țara — în frunte cu şi mai marii fii ai tăi şi ai marelui 
tău soț — au relizat-o într'o măsură, care a întrecut 
toate aşteptările noastre. | 

„Iară: pentru 'sufletul repauzatei adresez celor ce 
stau strajă la porţile lumii de dincolo, cuvintele psal- 
mistului : : « Deschideţi larg porțile dreptății, ca să intre 
acolo şi să aducă mulțumită Domnului» pentru că i-au 
împlinit cu vârf dorinţele, la, realizarea: cărora, „atât 
de mult a contribuit şi pentru toate câte ne-au făcut; 
nouă. Amin, | i 

. 
a



CUVÂNTARE 

Srazuni CĂTRE PoPoR 7/20 uanrIs 1920 

  

Răsboiul mondial, ce de curând sa terminat, a produs o mulţime de pagube şi tot soiul de mizerii atât în ţările biruitoare .cât şi în cele învinse, Şi cum refacerea, acelor pagube şi înlăturarea mizeriilor în- tâmpină multe greutăţi chiar şi în ţările bine organi- zate şi înainte de răsboiu cu industrie înfloritoare, — s'au găsit în toate ţările. oameni cu puţine rădăcini în tra- diţiile acelar ţări, cari să încerce a atribui aceste mizerii, —nu urmărilor inerente unui asemenea, răs- boiu,— ci conducătorilor dela cârma ţărilor. 
Nu încape îndoială, că, cei ce conduc ţări şi po- poare, în cursul grelei: munci ce o desvoltă, pot să tacă şi greşeli chiar în împrejurări deplin normale, căci numai acela nu greşeşte în viaţa lui care nu face nimic; dară a scoate vecinic la iveală numai greşelile şi încă a le mări în faţa marelui public este nu o greşeală, ci un mare păcat naţional Şi social. 
Unde asemenea, bârfitori şi răi patrioţi au găsit urechi deschise, s'au produs — pe lângă, celelalte ne- cazuri — şi mari valuri de nemulțumiri, cari au sporit şi mai mult situaţia, destul de dificilă, ba, în unele țări poporul, fără prevedere în viitor, s'a dat la ne- orândueli cari au dus ţara, dimpreună cu el însuş, la, marginea prăpastiei. | 
Mulțumită Domnului, poporul român sa dovedit şi de astădată cu minte, chiar înţelept; şi stăpân po mintea, sa, iară, vitejii noştri ostaşi, ieşiţi din sânul lui, au dat dovezi la toată lumea că sunt soldaţii cei
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mai iubitori de ordine şi -cei mai disciplinaţi din toată, 
Europa. o 

Graţie acestor mari însuşiri ale neamului. nostru 
„am putut apăra Nistrul, am putut cuceri Ardealul şi 
Ungaria nu numai până la "Tisa, ci până în Budapesta, 
Capitala, ei, întregindu-ne asttel neamul şi țara până 
la hotarele graiului nostru românesc. 

După asemenea mari, epocale şi istorice succese 
conducătorii neamului nostru merită — nu imputaţii, 
— ci laude, oricât de grele arfi împrejurările în cari 
am ajuns şi în cari va mai trebui să trăim până la, 
încetarea lor, - | 

Deci, în faţa, tuturor celor. veniţi şi pripăşiţi la 
noi din alte părţi, cazi nu :văd-la noi decât numai 
rău, trebue să, opunem iubirea noastr, de ordine, în- 
temeiată, pe creştineasca, răbdare şi pe o dreaptă ju- 
decată a cauzelor” din cari au provenit multele gre- 
utăţi- zilnice. Iară — ca aceste necazuri şi greutăţi să 
înceteze sau să se. reducă — avem, fiecare cetăţean 
cn dragoste de neam şi de moşie şi ţară, sfânta da- 
torinţă a contribui fiecare cu ceeace e în stare la îm- 
bunătăţirea, situaţiunii. Cu aceea,-că ne vom. văicta 
mereu şi unii şi alţii, n'am ajutat nimic. Astfel — 
dacă, carul s'a înămolit — trebue toţi să punem umărul 
ca să-l scoatem la liman. | : E 

Aceasta însă se va puteă, numai atunci, dacă vom 
fi cu încredere în conducătorii noştri, dacă mai pre- 
sus de toate vom păstra înşine ordinea şi vom stărui 
sau sili pe toţi ca să fie şi ei oamenii ordinei; altcum 
în loc să uşurăm, vom îngreuna mersul afacerilor 
obşteşti, nu numai în dauna ţării, ci şi în dauna, noas- 
tră proprie. 

Iară în al doilea rând se cere dela toţi să ne 
punem serios pe lucru — fiecare la treaba lui — căci 
numai prin muncă stăruitoare vom putea înlocui pa- 
gubele cauzate de răsboi, vom puteă spori bogăţia, 
țării, în cât nu numai să avem cele necesare pentru 
traiul cetăţenilor, ci să putem exporta o parte din 
produsele noastre, ca astfel să ne vie iarăş în ţară
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bănetul: pe care:ni l-ai: dus: marele 'cheltueli-ce 'le-ari : 
avut cu înfăptuirea României întregite. : 

Recomand aceste sfaturi tuturor bunilor români, 
cari mai presus de toate iubesc. cu. tot focul inimii. 
lor acest -pământ al strămoşilor noştri: şi cari acuma 
— după 'ce s'a întregit: cu toate: părţile, ce de mult : 
trebuiau să-i aparţină, voiesc a-l preface, nu: în: tărâm ! 
de ceartă, de gâlceve şi de neorândueli,. ci în o gră- 
dină. frumoasă, roditoare plină, de.belşug, încât din 
nou să-şi recapete vechea numire de- «Dacia felix», 
adică: de ţara în care fiecare fiu alei şi. toţi fără - 
deosebire — fie ţăran, muncitor, meseriaş,. funcţionar, ' 
medic, avocat, profesor, preot şi orice soiu: de domn, . 
trăind întrun: echilibru social,: să se simtă, mulţumiţi - - 
şi fericiţi. i ii 

De această ţintă ideală ne vom puteă apropia 
numai pe calea ordinei şi-a muncii şi a ascultării: 
sfaturilor, ce ne 'vin dela adevărații conducători: ai : 
neamului şi nu dela cei ce stau în slujba străinilor! 
fără, suflet, cari nu binele nostru îl doresc, 

„Deci, popor Român, fii: cuminte şi nu te lua după 
vorbele celor ce vor.să semene vânt, ca să secere fur-.! 
tună şi apoi să; pescuiască în tulbure: cu alte cuvinte .- 
vorba poetului Alexandri, care şi azi e mai actuală 
decât oricând: «Să te fereşti Române de cui: străin - 
în casă».



CUVALITARE 

LA ÎMPĂRȚIREA DIN PARTEA 'M. S. REGELUI A SEMNULUI 
“PENTRU INVALIZII DE RĂSBOI. 

  

Maiestăţile şi Altețele Voastre, 

! Domnilor “Miniştri, 

Iubiți Eroi 

Adeseori când am să vorbesc la asemenea ocazii 
„publice, consult cartea cărţilor — sfânta Scriptură, 
ca să ailu, — în asemene situaţii — ce sfaturi şi po- 
veţe înțelepte ne dă. 

„_Astiel — îrunzărind aseară Scriptura, aflu în car- 
tea a V a, lui Moise (XX—1.) următoarea, îndemnare, 

"dată ostaşilor: 
«Tu — când vei ieşi la răsboiu în contra duşma- 

«nilor tăi, şi vei vedea cai şi. care. şi popor mai: nu- 
«meros decât tine — să nu te temi de el, căci Dom: 
«nul Dumnezeul tău (carele a apărat pe părinţii tăi) 
«este cu tine». | 

Şi — când veţi îi aproape de luptă — preotul să 
înainteze şi să vorbească către ostaşi şi să zică către 
dânşii : Ascultaţi, ostaşi! «Voi astăzi sunteţi aproape 
de. luptă contra inamicului vostru; să nu se moaie 
inimile voastre, nu vă temeţi, nici vă înspăimântați 
şi nu vă cutremuraţi înaintea; lui. Căci Domnul Dum- 

„nezeul vostru este, care merge cu voi......... 
e... «că să vă mântuiască», | 

„In asemenea situaţii grele aţi fost şi.voi, ostaşi 
invalizi, în tot decursul marelui'răsboiu, căci aproape 
totdeauna aţi stat în fața, unui inamic mult-mai nu-
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meros şi mai bine echipat. Ba, adeseori rândurile voastre au fost rărite şi slăbite şi prin retragerea, alia- ților dela Nord, făcută, uneori în cele mai critice mo- mente ale luptei. Dar voi nu v'aţi descurajat, ci la, cuvintele de îmbărbătare ale ofiţerilor şi preoţilor Voştri — aţi răspuns cu sufletul încălzit de dragostea de ţară, şi de neam:. - 
«Ne-om lupta, luptane-om foarte 
«Şi ne-om da chiar şi la moare, 
«Numai ţara ne trăiască, 
<Ţara românească. 

„ (BoLINrIxEAnU), 
Da, apărarea, moşiei. părinteşti, întărirea, şi. mări- rea ţării şi întregirea, neamului, au fost stelele călău- zitoare ale înaintaşilor noştri. ... 
În timpul mai nou Vodă, Carol L-iu punând teme- lii puternice la organizarea, armatei noastre — a, scos tară din robia seculară a turcilor necreştini şi a făcut "— după Plevna şi Griviţa — din nou să. se vestească, în lume vitejia şi vânjosia ostaşului român ; iar urmaşul - lui, gloriosul nostru rege Ferdinand. I-iul — întărind şi sporind armata — a ştiut; să, întăptuiască prin - intrarea, noastră în răsboiul mondial, unitatea naţională, a nea- “mului. Ostenelele armatei, lipsurile şi mizeriile ce le-a, îndurat, jertfele ce le-a adus şi vitejia dovedită, au "reînviat în toată strălucirea, ei, vitejia şi gloria arme- lor române, în cât: SR 

«Astăzi huimea ne cunoaște, 
«Român, zice ; vileag zice. 

„Voi, cei aici de-taţă,-încă aţi întărit mândria, şi adevărul acestor cuvinte. i „O parte din soţii voştri de arme au adus jertia, “Supremă, căzând pe câmpul de onoare, unde osemin- tele lor ailă . odihna, veşnică, mărind în faţa noastră, „Şi a tuturor generaţiilor viitoare valoarea. acestui pă- mânt şi Gragostea noastră a, tuturor pentru el. Pe voi, iubiţi invalizi, bunul Dumnezeu v'a mânţuit din gura, „morţii ; dar aţi rămas cu semnele de jertfă pe trupu-
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rile voastre: Ciungi, orbi, schiopi sau cu alte lipsuri. 
Dar mângâiaţi-vă şi nu fiţi întristaţi căci aceste lip- 
suri sunt gloria voastră, gloria satolor şi a, oraşelor 
din care sunteţi şi gloria noastră a tuturor. 

Voi aţi rimas împrăştiaţi prin toată ţara, ca sk 
fiţi celor de astăzi pilde vii despre modul cumesă ne 
ostenim şi să muncim cu cinste şi fără preget pentru 
relacerea, întărirea şi consolidarea ţării; pe care şi 
jertiele voastre a întregit-o, ca astfel să ne facem şi 
noi cel puţin în parte vrednici de voi şi de vrednicia 
voastră. De altă parte voi veţi fi pilde vii şi pentru 
fiii şi nepoţii voştri şi pentru generaţiile viitoare, pil- 
de grăitoare şi intuitive despre sfintele lor datorinţe 
către tron, ţară şi neam. | | 

“Când deci vă odihniţi trupurile istovite pe vre-un 
butuc din preajma, bisericii satului, lăsaţi copiii să se 
aşeze în jurul vostru şi cu căldura martorului ocular 
povestiţi scene din răsboi, despre mizeriile şi. oste- 
nelele îndurate şi fiţi siguri că cuvintele voastre vor 
intra adânc în sufletul primitor al tineretului şi vor 
îi ca sămânţa, care produce cele mai preţioase 
roade, determinându-i ca la, vreme de primejdie să fie 
aceiaşi viteji apărători ai ţării, câştigate cu scump 
sângele şi cu jertfele strămoşilor lor. Şi atunci neamul 
românesc şi în viitor va cântă cu aceiaşi însutleţire, 

„că şi azi versurile lui Neniţescu: 

«Eroi au fost; eroi sunt încă 
«Şi-or fi în neamul românesc, 
«Căci rupți sunt, ca din tare stâncă 

„« Românii ori şi unde cresc. 

In această nădejde binecuvântându-vă,. doresc ca 
semnul, pe care Maiestăţile Lor îl vor atârna; de piep- 
turile voastre, să-l purtaţi cu mândrie şi mulţi ani cu 
bine şi cu sănătate restabilită. |



„up CUVÂNTARE 
LA ÎNFIINŢAREA SECȚIEI REGIONALE. DIN, BANAT A: S00rg-: TĂȚII: « OCROTIREA ORFANILOR DE RăsBow 15 Apare 1920. 
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„Doamnelor şi Domnilor.]. - 

Partea cea mai mare a, românimii din “ţările des- robite era. de: mult alipită 14, patria-mamă, pe când. mândrul: Bănat — abia'— scăpat din ghiarele asupri-- torilor seculari, a, ajuns sub o dominaţiune şi mai a-. gresivă, 'decât cea; de, mai "nainte. e Ce n'ar fi dat atunci: românii din Bănat, ce rar îi dat în deosebi. Timişoara, şi. bogata, ei împrejurime. ca să poată intra cu un ceas mai nainte în hora, ve- selă şi mare a, unirii tuturor românilor sub o sin- gură domnie, a gloriosului Voievod: Ferdinand 1, „In: cele din urmă a, sosit ceasul mântuirii şi “pen- “tru partea, cunoscută. din Bănat şi în deosebi >Timi- şoara formează, astăzi una din cele mai alese şi mai preţioase perle al, Coroanei române, un scump pământ al ţării româneşti. 
Iară acum noi în calitate nu de mitropolit primat al României, ci 6 preşedinte de: onoare al marei «So- cietăţi pentru ocrotirea orfanilor. din răsboiu», veni- t-am — însoţit de (distinsa. descendentă, directă, din neamul lui Mihai Viteazul d-na, principesa, Alexandrina, Cantacuzino şi de o odraslă aleasă. a familiei Odo- escu, d-şoara, Odobescu, de d. profesor Dr. Traian Lalescu şi alţii — ca, să, vă, cerem contribuţia, intrării în hora, veseliei generale. 
Această contribuţie este mică, şi prea, firească, ba. mai bine zis ea, este o simplă, datorinţă, patriotică, pe
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care de altecum nici -noi nici alţii nu o impunem ; ci 
— din contră — înşivă aţi cerut prin veprezentanțele 
şi reprezentarii acestui orâş şi ţinut al Bânâtului, 
ca, să vi se facă, pante îri niăsură Thai 'mare, ca de 9- 
biceiu, din această îndatorire. Şi această datorinţă na- 
ţională, patriotică, umanitără şi creştinească: este in- 
teresarea, îngrijirea; susţinerea şi creşterea, orfanilor 
de răsboiu. 

Onorabilă Inirunire! 

Unirea noastră cu vechiul regat al României este 
cel mai epocal moment dir trecutul de două mii de ani 
al nearâului nostri. Altul mai mare nu ne mai poate 
ajunge. Realizarea, acestui fapt mare a reclamat şi 
jertie tot atât de mari. 

Împreună, cu aceşti mari eroi şi mucenici ai Uni- 
tăţii noastre naţionale, va-rămânea în ochii viitorimii 
mare şi întreaga noastră generaţie de azi, căci dintre 
toate generațiile ncamului nostru, pe noi ne-a ales 
D- -zeu, ca să conlucrăm sau să fim martori ai celui 
mai mare eveniment din istoria poporului român. Noi 
suntem deci generaţia, cea mai fericită, 

Dar tocmai această împrejurare ne impune dato- 
rinţa de-a fi şi noi toţi la înălţimea, la, care ne-a ri- 
dicat. D-zeu şi vitejia iubitei noastre armate. Să fim 
deci vrednici de această istorică, distincţie ce ni s'a 
rezervat. 

Această, vrednicie vom dovedi-o în prima linie atunci, 
când nu numai vom scoate pe toţi orfanii de răsboi 
din ghiarele lipselor de tot soiul, ci le vom da o ast- 
fel de creştere, ca, să, devie cetăţeni aleşi şi să aibe 
barem ei purte de ceva răsplată a jertfei aduse de 
părinţii lor, cari şi-au sacrificat viaţa pentru a ne creia, 
nouă un viitor mai bun. 

In scopul acesta se recere şi în Banat, 0 organi- 
zare cu sistem a muncii pentru ocrotirea orfanilor, la, 
care să se „angajeze toţi oamenii de bine din aceste 
părţi şi..să ia pe toţi orfanii — fără deosebire de 
confesiune şi naţionalitate în îngrijirea sa, încât toţi
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— fără, deosebire — să; simtă— în lipsa, de . părinţi 'pro- prii— mâna ocrotitoare a mamei noastre comune, a; pa- triei şi a organelor, ce sunt puse în slujba ei. . .: In nădejdea,:că Banatul şi în:deosebi Timişorenii— cări au dat şi în trecut dovezi de lăudabilă muncă dezin- teresată pentru tot cee frumos, . nobil şi umanitar — vor produce şi pe terenul asistenţei ;; sociale îaţă de orfani succese laudabile, deschid şedinţa de constituire a, secţiei regionale din Banata, > Societăţii pentru Ocrotirea, Orianilor din Răsboi».. a In fine, vă salut cu părintească, dragoste şi vă, mulţumesc din toată, inima, că aţi dat ascultare în - mod impozant glasului de chemare al părintelui sufle- tesc al ţării, care. doreşte — fericirea, şi. mulţumirea, tuturor fiilor săi. e i



„CUVANTARE 

Ta ÎNFIINȚAREA < ASOCIAŢIUNII CULTURALE DIN BANAT». 

15 „APRIE > 1920, 

Astă vară, ca episcop al Caransebeşului, am pe- 
trecut o zi la Băile Herculane. Acolo am avut onoarea 
a primi. vizita d-lui prof. dela, univers. din Bucureşti 
a d-lui Dr. Traian Lalescu, originar din Cornea, lângă 
Mehadia. Intrând în discuţie asupra referinţelor din 
Bănat şi — fiind bărbat de: şcoală, — i-am prezentat 
o icoană clară despre necesităţile culturale ale Ba- 
natului, constatând împreună, că cea mai urgentă tre- 
buinţă culminează în prevederea tuturor aşezămintelor 
de cultură, a căror stăpâni 2m devenit cu ocazia do- 
minaţiunii române, cu carte românească, iară de altă, 
parte, generalizarea elementelor de cultură românească 
în massele largi ale poporului, mortificate până acum 
cu impunerea unei culturi: străine de suiletul, firea, şi 
aspiraţiunile lui. - „i 

Pe temeiul : acestor. constatări, ne-am înţeles a 
ţinea, la Caransebeş o anchetă cu oamenii de şcoală, 
disponibili. Astfel' am :convocat la o consfătuire pe 
bărbaţii cu şcoală, pe cari în grabă —în acel timp 
al vacanţelor — i-am aflat- la Caransebeş, dimpreună, 
cu reprezentanţii. învăţătorilor din judeţul 1 Mehedinţi, 

e atunci în, excursiune. prin aceste părţi. 
Rezultatul acestor consfătuiri a fost constituirea 

celor prezenţi, într” un: comitet de iniţiativă pentru în- 
temeierea unei. «Asociaţii culturale din Banat», care 
să pornească, şi. să susţie în mod statornie-o mişcare 
de progres cultural în toate 'direcţiunile şi în deosebi : : 

1, Intemeind biblioteci pentru toate şcoalele - se-
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cundare şi civile, precum şi pentru comune şi răs- pândind. astfel pretutindenea cartea, românească ; 2. sprijinind cu premii şi ajutoare orice manifes.- . tare de cultură, românească; - -.: - Ma 3. reeditând producţiile de valoare ale literaţilor bănăţeni ; a : 4 ţinând şi aranjând conferinţe, prelegeri şi pro- ducţiuni artistice şi culturale prin toate colţurile a- cestui ţinut, pentru a, generaliza tot soiul de cunoş- tinţe folositoare şi a deştepta, şi cultiva, gustul pentru tot ce aparţine domeniului artei româneşti, pentru care bănăţenii au predispoziţii adeseori foarte pronunţate şi aptitudini înăscute ; RE | 9. stăruind şi pentru înfiinţarea unei politechnice în Timişoara şi a altor aşezăminte “culturale. . 

„_- Acest comitet de pregătire a desvoltat sub con- ducerea, şi preşedinţia noastră o activitate cu succese mai însemnate, de cum ne-am închipuit. Secretarul comitetului o să vă, prezinte un răport amănunţit al . «acestei activităţi. - | 
Din parte-Ne,. scot. numai în relief, că, pe urma bunelor şi amicalelor legături ce le-am . avut cu fac- tori hotăritori din centrul românismului din Bucureşti, şi pe urma zelului neobosit şi vrednic de toată lauda Şi recunoştinţa, întregului Banat a d-lui prof. Lalescu ne-a succes a câştiga nu numai vre-o două vagoane de cărţi, ci şi un capital de: 500.000 lei sau peste un: milion coroane, pe cări cu ziua, de azi le punem la dispoziţia, culturii româneşti din Banat, cu rugarea, ca întrunirea de astăzi — revizuind şi aprobând. pro- iectul de statute, ce vi-l prezentăm — să dea în mod: definitiv fiinţă, acestei «Asociaţii culturale din Bana». Ca vechi muncitor în câmpul înţelenit al oul- turii româneşti — vă, recomand cu insistenţă, că miş- „carea de educaţie cetăţenească, ce va, mâneca, din sânul aceștor Asociaţii, să, fie pentru totdeauna întemeiată, „pe stâlpii puternici şi singuri trainici ai culturii na- ționale, ai tradiţiilor bisericii noastre strămoşeşti şi ai
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| | 
| iubirii neţărmuite către tronul glorioasei noastre di- 
„nastii române, statornicite şi întărite pe vecie pe pă- 
mântul românesc de marele nostru Rege . Ferdinand I 

şi de slăvita, regină Maria, cari şi din acest sărbătoresc 
prilej — aflând despre nizuinţele noastre — a, ţinut 
să-şi arăte dragostea lor pentru Banat — trimițând 
«Asociaţiei» spre disţribuire peste 1000 din portretele 
lor cele mai bine succese.: 

„_ Deschid şedinţa de constituire definitivă a, acestei 
Asociaţii cu cuvintele «Trăiască, Dinastia Română», 
«Trăiască Asociaţia Culturală, din Bănat», chemată a 
întări şi desăvârşi — împreună cu biserica şi cu cele- 
lalte aşezăminte de cultură socială şi de organizare 
economică cete. — unirea celui mai frumos colţ de 
tară românească cu patria mamă.



CUVANTARE . 

LA DESCIIIDEREA SECŢIEI PENTRU BOALE DE' OCHI ŞI GINE” “ COLOGIE DELA SPITALUL, BRÂxCOvENESc. APRILIE 1920. . 
—— r —— 

7 

Maiestatea Voastră ! Si 
“ Sfinţiţi Părinţi, 
" Doamnelor şi Domnilor! 

Din preainstructivele expuneri ale d-lui director aflăm că Spitalul Brâncovenesc, acest aşezământ uma- nitar, şi-a sporit secţiunile cu încă, două: una pentru îngrijirea, bolnavilor de ochi şi alta, pentru naşteri. Mântuitorul nostru Hristos adeseori a cercetaţ pe bolnavi ori unde i-a“ aflat şi pe mulţi i-a ridi- cai. Această pildă frumoasă a lui şi cuvintele scrip- turii, care ne zice: «Să nu ne fie grou, a cerceta, pe cei bolnavi», ne-a impus şi Nouă, creştineasca, dato-. rinţă a răspunde invitării ce Ni s'a, făcut, de-a lua, parte la inaugurarea, acestor noi secţiuni, mai ales că, nemuritoarea, întemeietoare a, acestui spital, Băneasa Safta B. Brâncoveanu, a, încredinţat mitropolitului după vremuri al Ţării Româneşti înalta distincţie de efor Suprem al așezămintelor Brâncoveneşti, cărora, aparţine şi acest spital, 
Prezenţa noastră, în această spitalicească atmos- feră, ne dă binevenitul prilej a constata, fără a trece pe tărâmul pentru noi necompetent al ştiinţei medi- cale, că boalele sunt — după: proveniența lor— de mai multe soiuri. Unele sunt din adâncă bătrâneţe ;. altele provin — cum spun medicii — din infectarea cu baccili provocători de boale, pe cari le capeţi în mod fatal din necurăţenie şi pe multe alte căi. Dar
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sunt şi o mulţime de boale, cari sunt urmări ale gre- 
șelelor, alo păcatelor noastre. Provin din nesaţ, -ne- 
cumpăt, din desirâu şi din multe alte ispite rele, în 
cari cade omul.. 

| Astfel stând lucrul, glasul Nostru arhiorosc şi pi 
rintesc se simte dator a se îndrepta, nu numai către 
cei bolnavi, ci mai ales şi către coi sănătoşi, către 
cei afară de: spitale, din vârtejul valurilor vieţii, cu 
îndemnul insistent: Siă'şi apere şi cr wțe cu toate mij- 
loacele, sănitatea, ferindu-se de păcate şi de ispite rele; 
apoi păstrând curăţenia şi cumpătul în toate, mai ales 
că adeseori: «Belşugul. oste acela, care face pe om sărac 
şi bolnav», dacă, nu ştii ținea măsura şi cumpătul atât 
de necesar. Să 

Iară — dacă, nonorotul, fatalitatea sau multe alte 
pricini — îi îmbolnăveşte pe oameni şi-i. aduce în 
spitale, în patul durerii, — ei trebuo nu numai să 
asculte strici de sfaturile şi poveţele competente ale 
medicilor şi îngrijitorilor lor, cari au misiunea, a aplica 
toate metodele şi mijloacele ştiinţei lor, spre a-i reda 
societăţii teafări şi sănătoşi: — ci timpul petrecut în 
spitale şi pe patul durerii să-l folosească ca un imp 
de pocăință şi de formă, propunere de-a numai greşi, 
de-a numai păcătui. Se ştie că omul bolnav are apli- 
carea a medita asupra boalei şi: asupra provenienţei 
ei şi a-şi. propune să se ferească pe viitor de. cauzele, 
cari au provocat-o. Adecă trebue să urmeze omul în 
această privinţă sfatul unui vechiu scriitor, Plinius junior, 
carele zice: «Când suntem sănătoşi, trebue să fim aşa, 
cun promitem a fi, când suntem bolnavi». Şi dacă toţi 
bolnavii vor urma acest sfat, atunci spitalele vor de- 
veni nu numai locuri de vindecare, ci aceea ce zice 
sf, Ambrosiu, ateliere-pentru virtuți, 1) adecă locuri unde 
oamenii bolnavi au luat hotărirea, că — după însă- 
nătoşare — se vor feri deispite şi vor apuca,.pe calea, 
virtuţii. Iară tuturor bolnavilor de orice soiu le adresez 
sfatul, să nu uite că —ype lângă tratamentul atât de 
neînconjurat al medicilor — le este de mare folos şi 

1) «Boala este atelierul virtuţii».
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ajutorul. lui Dumnezeu mai. dles:: acelora, cari îl cer şi: cred întru dânsul. E ai „Aceasta o spunem nu nuinai noi'preoţii; ci o spun şi vestiți medici. Le reamintesc un cazi La 1864 s'au împlinit 500 ani dela; înfiinţarea. Universităţii din Viena, a, cărei! facultate de: medicină, era; şi mai este una din cele dintâiu. în: toată, lumea: Rector magnic'era; atunci vestitul: medic. şi anatoim' Josif Hiril, carele a ţinut cu: acel prilej festiv: o temeinică; conferinţă despre : «Ve- derile materialiste ale tinipului;.. Aci se cuprind cu- vintele, ce pe noi preoţii aşa deaproape ne interesează + «Increderea şi speranţa bolnâvuliai sprijinesc la însănăz «toşare activitatea, medicului; şi câte caznri nu: sant, «unde — isprăvindu-se cu arta, Şi ştiinţa omenească — <a ajutat credința şi a făcut minuni de "vindecare. «Credinţa ajută pretutindenea, unde genuchele omului: «cu venerațiune se închină unei fiinţe” superioare». Indemn deci pe toţi bolnavii să se roage şi lui Dumnezeu, căci — după, cuvântul: apostolului Iacob : «Rugăciunea, credinţei va, ajuta celui bolnav» (V—15). Iară, ca, încheiere doresc medicilor conducători ai noilor secţii, să le fie da a ridica; secţiile lor la; înaltul renume, de care se bucură acest. mare spităl, care în timp normal reda, sănătatea an de an la circa 75.000 de bolnavi şi încă cu totul gratuit, | 
Iară Maiestăţii Sale, scumpei noastre regine, pe caro lumea, întreagă o cunoaşte de ocrotitoarea, celor bolnavi şi în suferinţe, să-i păstreze Dumnezeu scumpa sănă- tate,. ca să poată, sprijini cât de mult mişcări de acest: umanitar şi nobil soiu. Amin. 

.



ai -  GUVÂNTARE. 
"ȚINUICĂ “ÎN PALATUL DE JUSTIȚIE CU: OCAZIA SFINȚIRII PLĂCII 
-.. COMEMORATIVE A: MAGISTRAȚILOR. ȘI: ADVOCAŢILOR: DIN 

JUDEȚUL; ILFOV, OĂZUŢI-ÎN RăsBor în 1918-—1919 
- - DUMIRNIGĂ. 2 Mar 1920. - 

= Tubiți. Ascultători! 

Suntem în Palatul Justiţiei, în' caxe 'eu. pentru 
prima, dati; am prilejul: binevenit de a, intră. 

Astfel . urmând: statul dat da lisus celor 70 de: 
Ucenici: ai săi prin cuvintele „Şi în orice câsă; veţi: 
intră, mai întâiu ziceţi: Pace casei acesteia: (Luca, 
X—5 constat, ci, în această casă domneşte deja, 
şi trebue să, domnească harul păcii şi al dreptăţii,  A- 
cest palat de Justiţie este doar un templu, la altarele 
căruia se slujeşte pacea şi dreptatea, căci slujitorii 
lui: deoparte magistraţii zilnic propovăduesc în el în 
zeci şi sute de cazuri învăţăturile păcii şi dau sfaturi 
de împăciuire; iară de altă parte procurorii şi avocaţii 
în discursuri, —cari nu sunt rezultatul numai unei. 
munci încordate de multe zile şi nopţi nedormite, ci 
adeseori a'unui studiu de ani îndelungaţi —, stăruie 
dela, tribunele lor pentru crearea, dreptăţii şi aplicarea, 
ei faţă de cei ce o caută. 

Deci prezenţa, sărbătorească de astăzi a bisericii 
în acest templu însemnează înviorarea, înocirea şi în- 
tărirea, acestui duh de pace şi dreptate, care trebue 
să stăpânească în atmosfera, lui. 

In scopul acestei înoiri nu se putei, alege un mo- 
„ment mai nimerit, decât. prilejul sfințirii acestei plăci. 
comemorative. Ea cuprinde numele nouă scumpe, ale
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acelor slujitori ai acestui templu — magistrați şi avocaţi 
—ecari nu numai cu cuvântul, cu stăruința şi cu acti- 
vitatea, lor de aici, au stat în slujba, dreptăţii, ci au 
ştiut să aducă, şi cu fapta, suprema, jertfă, să-şi sacri- 
fice însăş vieaţa, lor, pentru a dobândi şi prin muce- 
nicia lor dreptatea cea mare a neamului românesc, 
dreptatea izvorită; din dreptul divin şi natural, care 
este dreptatea Unităţii noastre naţionale. | 

“Deci nimic mai mult decât tocmai această placă 
pecetlueşte sfinţenia: muncii din acest palat, căci pri- 
virea, ei şi reamintirea frumoasei mucenicii a celor eter- 
nizaţi în slovele ei, are să fie deoparte pentru toţi 
prilejul binevenit de-a se închină cu evlavie memoriei 
lor şi de-a o cinsti; iară de altă, pârte un îndemn pu- ternic pentru cei ce slujesc în acest templu, ca, să fie 
pururea la înălţimea nobilei lor misiuni atât. întru 
rezolvirea justă şi echitabilă a: cazurilor, ce o voim, 
cât şi întru întărirea, temeliilor neamului şi ale ţării, 
ştiut fiind, că, «justitia regnorum fundamentum», pre- 
cum şi Scriptura zice; prin graiul înţeleptului Solomon, 
că «dreptatea ridică şi înalță neamurile» (Pilde XIV—34); 

Călăuzit de aceste sentimente, doresc ea munca, dreaptă de aci şi în toate aşezămintele şi instituțiunile neamului nostru să, contribue la întărirea, şi consoli- darea pe veci a iubitei noastre pătrii, pentru mărirea, 
căreia cei cu numele săpat în această : marmoră, au 
jertiit totul, însăş scumpa lor vieaţă, 

Deaceea binecuvintez memoria lor zicând: «În 
veci. să le rămâie pomenirea» —iară colegii lor de azi şi din viitor devie-le vrednici ucenici, acum şi pururea, sin vecii vecilor. Amin. .



CUVÂNTARE 

“LA ADUNAREA GENERALĂ. A SOCIETĂŢII DE CULTURĂ 
- MACEDO-ROMÂNĂ DIN 2-MAr 1920. 

Onorată Adunare Generală, - 

„+. Pentru întâia oară, am onoarea; să iau parte la, un 
congres al «Societăţii Macedo-Române». Deci ţin să 
constat cu acest prilej, că elementul aromân este o 
odraslă, un rămurel din cele mai de preţ din tulpina, 
vânjoasă a neamului românesc. o 

„ Sănătatea, fizică, şi peste tot frumuseţea, oxterioară, 
precum şi viaţa în parte nomadă şi romantică, a ace- 

“stor şoimi de pe culmile Pindului şi Olimpului şi a 
celorlalţi munţi balcanici, este plină de farmec. Scâm- 
teia minţii lor agere esto recunoscută de toţi. Ei au 
dat tuturor ţărilor din Balcani bărbaţi, cari se ridică 
mult deasupra oamenilor de rând; iar nouă Daco- 
Romanilor ne-au dat aceşti fraţi adeseori binbaţi, cari 
cu lumina, sufletului lor mare au luminat un neam în- 
treg şi în cazul nemuritorului mitropolit Şaguna, ne-au 
dat un bărbat, care a devenit conducătorul providen- 
țial al întregului popor român de dincolo de Carpaţi. 

De altă parte, cu isteţimea lor socială, cu simţul 
practic al traiului şi cu spiritul lor de negoţ, aromânii 
întrec pe românii de pretutindenea. o 

Deci neamul întreg are datorinţa a nu da uitării 
pe aceşti îraţi de mare valoare. Şi— dacă în timpul 
de curând trecut —când românii erau împărţiţi în 
atâtea împărăţii străine, când patria mumă — vechiul 
regaât—era mic şi mai puţin însemnat—sau găsit 
oameni de inimă, cari să se intereseze de cauza ma-
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cedo-românilor: oare acum —când ne-am îmmulţit, când ne-am unit. şi întărit întrun regat puternic— să nu ne gândim la fraţii noştri cari în urma, situaţiunii lor geografice au trebuit să rămâe şi pe viitor supuşi credincioşi altor state? | 
Aceasta ar fi cel mai strigător la cer păcat național. | | | 
Din contră astăzi: graţie duhului democratic al vremurilor, - graţie dre pturilor aşa numitelor minorităţi 

din toate neamurile, graţie, raporturilor amicale dintre statele cu supuşi români şi dintre regatul român—trebue în măsură mai mare, ca în trecut, să căutăm şi să a- limentăm cu puteri. morale. şi materiale toate momen: tele, cari pot contribui la salvarea individualităţii lor etnice şi la promovarea, intereselor lor bisericeşti, cul- _turale, sociale şi economice şi chiar. politice. Astfel îi 
„Yom. salvă nu numai pe ei, ci vom descoperi şi creşte din sânul lor energii noi, cari să contribue atât la; în- tărirea lor proprie, cât şi la, progresul obştesc al nea- mului nostru de pretutindeni. Se Cu căldura inimii mele părinteşti, care deopotrivă iubeşte pe: toţi fiii neamului, oricât de răsleţi şi de în- depărtaţi ar fi, apelez astăzi la toţi cetăţenii rega- tului român, ca să, sprijinească scopurile nobile ale «Societăţii Macedo-Române» şi să sară cu tot prilejul "în ajutorul fraţilor, cari n'au putut aveă parte de fo- ricirea a fi cu noi împreună, cetăţeni ai ţării române, dar cari n'au încetat şi nu vor încetă a, Îi membrii „marei noastre familii, a neamului românesc. Iar către fraţii macedo-români am două părinteşti sfaturi, în- temeiate pe experienţe de decenii. 
„1. In năzuinţele lor naţionale şi culturale să fie mulţumitori regatului român pentru :puternicul sprijin moral şi material ce l-a dat întru deşteptarea con- ştiinţei şi organizării lor culturale şi naţionale, dar să nu aştepte totul dela statul român, care are mari gre- utăţi de tot soiul până va închegă România întregită, „ci “fiecare macedo-român să-şi facă. datorinţa către 

„neamul său din toate puterile, îndemnând „pe.toţi să facă asemenea. România, uneori trebue să ţie cont de
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relaţiile sale cu statele Balcanice şi nu poate face 
totdeauna, ce ar vrea şi dori. 
„2. De altă parte mântuirea macedo-românilor 

poate urmă cu siguranţă numai atunci, când fiii satelor 
aromâneşti, crescuţi aici şi în alte părţi, dimpreună 
cu intelectualii de-acasă, vor organiza satele şi oraşele, 
întemeind parohii, şcoale de tot soiul, societăţi cultu- 
rale şi economice, bănci pretutindenea, cari toate să, 
stea, în serviciul românismului. Asta în Balcani .se 
poate iace uşor, căci poporul e în stare bună. Văre- 
comand să organizaţi satele cu impozite şi dări cul- 
turale pe popor, cu ajutor dela emigraţii din America, 
şi atunci cauza, e salvată, propăşirea asigurată, 

Deci binecuvintez activitatea celor ce muncesc 
şi ostenesc în aceste direcţiuni; iară tuturor românilor 
din ţările vecine le trimet un călduros salut şi părinteasca 
noastră îmbrăţişare. |



INDEMNURILE 
„_CĂPRE PRIMII OSPAŞI DIN. BASARABIA ŞI PĂRINȚII LOR,. 

3 Mar 1920 
— 

Acum când voi: urmaşi ai Sorocenilor, Orheenilor 
şi Codrenilor, viteji, fără seamăn ai lui Ştefan cel Mare, 
păşiți peste Prutul blăstămat până eri în cântecele 
voastre, păşiţi ca să slujiţi supt steagul de pace şi îrăţie 
al României întregite, Eu, Mitropolitul Țării, vă dau ar- 
hiereasca mea binecuvântare, şi mă rog Preasfântului şi 
Atotvăzătorului Duh, să lumineze calea, voastră şi să în- 
drepte paşii voştri pe cărările dragostei de ţară, de 
lege şi de Rege, ca să fiţi gata, în orice vreme, spre 
tot binele şi toată jertfa, cum erau gata strămoşii noştri, 
adumbriţi de steagul pe care ora, cusut chipui Sfân- 
tului Mare Mucenic Gheorghe. | 

Fiţi fericiţi, că de aci înainte voi şi cu fraţii voştri 
din ţinuturile desrobite nu veţi mai fi apărători ai duş- 
manilor neamului românesc, ci streajă neadormită a, 
ţării, în care—nu străinii—ci noi înşine, părinţii voştri 
şi ai noştri, suntem stăpâni.—Amin. î 

S'a bucurat cu bucurie mare suiletul întregului 
neam românesc, când Moldova dintre Pruţ şi Nistru 
sa alipit la sânul patriei mume, de unde fusese smulsă, 
prin silnicia unui vecin mai puternic. In clipele de în- 
cercara, prin care trece, atunci neamul nostru, fost-a, 
întoarcerea Basarabiei ca un balsam alinător pe o rană 
dureroasă şi ca un semn prevestitor, că, şi celelalte 
tice înstreinate ale mumei vor alergă la sânul ei cald 
şi ocrotitor. Împlinitu-s'a semnul; bucuratu-s'a şi mai . mult inima noastră,
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Jar bucuria nu s'a dovedit deşartă, ci s'a adăogit 
cu vestea, adusă nouă acum, că voi moldovenii de 
peste Prut aţi răspuns cu drag'la chemarea patriei 
întregite de a sluji sub steagul ci slujbă, de ostaş ro- 
mân, vestit prin'vitejia şi: sârguinţa sa. 

Voi: părinţilor, fiţi mândri, că aveţi asttel de fo- 
ciori voinici; fiţi mândri că i-aţi crescut în legea şi 
limba, românească, deşi vremurile erau vitrege. 

Voi aţi împlinit făgăduinţa dată prin graiul po- 
etului patriei mume la 1878, când aţi fost smulşi dela, 
sânul ei. 

«Insă fie cât de grele 
«Lanţurile pe-al meu sân 
«N'or puteă să stingă ele 
«Simțământul meu român. 

Voi, norodul dela ţară, dimpreună cu isteţele Voas= 
tre soţii sau gospodine aţi ştiut creşte şi în timpul 
robiei „pe copiii voştri în dragostea de limbă moldove- 
nească, în dragostea, către fraţii voştri de peste Prut, 
încât nici odată, nu s'a, stins în suiletul. vostru simţă- 
mântul, că faceţi parte din neamul românesc, întocmai 
ca şi moldovenii de peste Prut, ca şi bucovinenii, 
muntenii, ardelenii şi bănăţenii, cari toţi laolaltă al- 
cătuim neamul românesc din România întregită. 

Acum,—când din voia puternicului Dumnezeu — 
suntem una—cuvine-se să ne cercetăm unii pe: alţii, 
cum se cercetează, rudele la, praznice mari şi să petre- 
cem împreună cei ce de atâta vreme nu ne-am văzut 
şi am fost în primejdia pierzărei, 

Voinicii voştri. fii sunt cei dintâi, cari vin la noi, 
pe pământul patriei-mume. Vă puteţi astfeluşor închipui, 
cu câtă nerăbdare şi bucurie aşteptăm sosirea, lor. 

Daţi-le binecuvântarea voastră, şi: urmăriţi-i - cu 
bucurie cum trec -Prutul, unde vor găsi aceiaş dragoste 
şi. îngrijire părintească. 

Gândiţi-vă că feciorii voştri nu se mai duc acum 
să facă slujbă ostăşească pe meleagurile depărtate, 
străine cu totul de snfletul lor, ci vin în mijlocul fraţilor
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lor de acelaş neam. Numai patru luni vor. sta: între noi, vreme destul de scurtă ca, „să ne spună din.dure- rile. lor sub stăpânirea, străină, şi ca să le destăinuim şi noi 'amărăciunoa, noastră, când priviam fără, putere peste «Prutul blestemat» până eri, : „- Iar voi, tineri ostaşi. basarabeni, în număr de 16.000 treceţi Prutul în haine de ostaş român şi.sub cutele steagului tricolor. Piţi bineveniţi şi binecuvântajţi, fiii mei. Ne încântăm de chipul vostru mândru; no în- duioşăm de graiul vostru dulce moldovenesc, . păstrat „atât do curat supt porunca străină; vedem în voi pe strănepoţii Orheenilor; Sorocenilor şi Codrenilor lui Ştetan Vodă cel Mare. şi Sfânt. Fiţi vreduici de stră- moşii voştri, de .cari se dusese vestea până la margi- nea Europei, ba până; şi în mijlocul Asiei. Iată acum veniţi în mijlocul fraţilor voştri, buni la, inimă, ca, voi şi cari vă primesc cu: bucuria, cu care primeşte un frate înstrăinat multă, vreme şi cu dor. ferbinte. „Ca în casa părintească, veţi petrece printre noi patru luni de zile; din Maiul cel cu înrmecul primă- verii până în darnicul Septembrie, când vi, veţi în- toarce în Moldova voastră, de peste Prut, unde sunt mănoase câmpii şi bogate dealuri. Dumnezeu a, înverziţ câmpiile şi codrii tocmai la, sosirea, voastră şi pomii . vă primesc pretutindeni cu flori de bun. miros. Bino- cuvântată fie slujba voastră, de ostaşi români ai glo- riosului nostru Rege Ferdinand I, a ... Iar, voi, ofiţeri, soldaţi, gospodari şi cetăţeni din vechiul regat, primiţi. cu braţele - deschise pe feciorii mândrei Basarabii. Ca la ei acasă să se simtă, în mij- locul vostru, căci sunt îraţi de acelaş sânge, de aceeaş lege, şi de acelaş graiu, cu voi. -Bunătatea, voastră să, prisosească, faţă, de ei, ca să plinim întru totul cuvântul Scripturei : «Iată, ce. este bun -sau ce este frumos fără, numai a locui fraţii împreună». Şi la, reîntoarcerea, lor în Basarabia să, poată, vesti celor de acasă, că ţara- mamă este aceeaş maică iubitoare pentru fiii săi, ca şi maica care ne-a născut şi crescut. 
Al vostru părinte sufletesc de amândouă fericirile rugător către Dumnezeu. |



TELEGRAME. 
TELEGRAMA D-LUI GENERAL VERNESCU CăTaE |. P. S. 

MirnoPorar Purmar Da. Minox CRISTEA 

__ Mişeat până la lacrimi de frumosul şi preţiosul 
concurs, ce Inalt Prea Sfinţia Voastră, a bine voit să-l 
dea prin îndemnul ce am avut fericirea şi prilejul de 
a-l ceti tinerilor basarabeni din ţinutul Tighina, vă rog 
prea plecat să binevoiţi a primi din partea tuturor 
respectoasele noastre; mulţumiri şi asigurarea desăvâr- 
şită, că aşa se va face. | 

Aşa să ne ajute Dumnezeu. Rog respectos să 
binevoiţi a-mi dă binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei 
Voastre urându-vă din adâncul inimii sănătate şi plină, 
putere continuând cât mai mulţi ani înalta, operă 
creştinească şi naţională pentru binele întregului neam 
românesc. | 

Comandantul Diviziei S-a 

General VERNESCU 

RăsbunsuL |. P. S. Mrraororur PRIMAT 

General Vernescu, Tighina, Basarabia 

Cu părintească, dragoste şi cea mai patriotică însu- 
fleţire aşteptăm sosirea mândrilor fii ai Basarabiei în 
braţele pământului, care va tresălta, de bucurie. când 
vor trece Prutul. Fiţi fericiţi: D-le General, că Dum- 
nezeu v'a rezervat Dv. şi celorlalţi colegi şi ofiţeri 

„onoarea, a reînvia nu numai memoria ci şi vitejia ar- 
caşilor marelui Voivod Ştefan prin organizarea şi in- 
struirea strănepoţilor lor, ca parte integrantă a glori- 
.oasei armate române.
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“ Binecuvântarea, noastră, să Vă însoţească, în toate 
căile şi vă facă parte la toţi ofiţerii şi ostaşii de tot 
binele. 

| MIRON 
„ Mitropolit Prima 

TELEGRANA DIN IsMAiL cărne |. P.S. AirRoPOLIT Paruar 

Cu prilejul sirbătorii ce a avut loc, astăzi la, Is- 
mail, în vederea încorporării şi plecării din localitate 
a primului contingent de recruți basarabeni, din judeţul 
Ismail, rugăm pe ]. P. S. Voastră să 'binevoiască a 
primi din partea tuturor celor cari am luat parte la 
această înălţătoare serbare precum şi din partea, tino- 
rilor ostaşi, cele mai respectoase mulţumiri pentru 
îndemnul părintesc şi plin de însuileţire al I. P. S.. 
Voastre, ce a fost adus la cunoştinţa, tuturor, asigu- 
rându-vă, în acelaş timp de-tot devotamentul şi recu- 
noştinţa ce vă păstrăm. Aa | i



CUVÂNTARE 

IA DESCHIDEREA SESIUNII DE PRIMĂVARĂ. A CONSISTORULUI 

SUPERIOR BISERICESC. | 

5 sar 1920 

——— mate 

Prea Sfinţiți Fraţi, 

Prea Cucernie Consistoriu Superior, 

* Intrunindu-ne în sesiunea de primăvară, a Con- 
" sistoriului superior, şi — fiind membri ai acestei cor- 
poraţiuni atât ierarhii ţării cât şi reprezentanţii cinului 
preoţesc şi călugăresc — vă atrag binevoitoarea luare 
aminte asupra faptului, că cea mai de căpetenie lu- 
crare care trebue să ne preocupe pe toţi în viitorul 
apropiat, este pregătirea, proiectului pentru unificare: 
orgânizaţiunii bisericii ortodoxe române din. întrog 
cuprinsul României întregite. | 

Biserica noastră strămoşească, a fost. dela început 
„una. Ea n'a prea cunoscut graniţele politice. Urme 
bisericeşti sau rămăşiţe din . vechi monumente reli- 
gioase, întemeiate de către pioşi voivozi români, se 
găsesc deopotrivă nu numai în vechiul regat şi: în 
provinciile aparținătoare Principatelor Dunărene, ci 
şi în. Vadul şi Alba-Iulia Ardealului şi în părţile un- 
gurene, chiar şi la Muncaci, unde biserica este zidită 
de Constantin Şerban, ziditorul Mitropoliei noastre 
dela Bucureşti. Iară mai presus de toate, cărţile bise- 
riceşti şi rituale, ieşite din tiparniţele sf. mănăstiri a, 
Principatelor Dunărene sau în Braşovul lui: Coresi, în 
Alba-lulia mitropoliţilor, ori în Orăştie etc.; nu numai 
au deşteptat, hrănit şi susţinut deopotrivă la Hotin
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ca şi la Panciova, la Maramureş ca şi la gurile Du- 
nării şi la Cetatea-Albă conştiinţa unităţii religioase 
a, românismului de : pretutindenea, ci au fost factorul 
principal la formarea şi întărirea; unităţii noastre cul- ' 
turale, devenind astfel Premergătoarea în îrunte cu 
crucea românească a unităţii noastre politice şi 
naţionale. 

Cu această, Cruce în frunte, purtată de cucernicii 
clerici. ai bisericii ortodoxe române din vechiul regat, 
a mutat întreaga armată, a gloriosului nostru Căpitan 
Ferdinand I, stâlpii miezuinelor nefireşti, la, Tisa, şi la, 
Nistru. Deci biserica noastră naţională, acest înger 
ocrotitor al neamului românesc în cursul veacurilor | 
întunecoase, trebue să, rămâe credincioasă vechilor ei 
tradiţii naţionale şi să contribue şi acum mai mult 
decât ori care aşezământ al ţării la, închegarea, -sufle- | 
tului românesc şi prin aceasta la cimentarea păimân- 
tului românesc până acum firimiţat în mai multe 
provincii, foste în robie străină. " 

Dacă, s'ar găsi un cleric sau un fiu al bisericii 
noastre, care să fie sau să meargă împotrivă, acestei. 
închegări, acela nu numai ar nesocoti cele mai supe-. 
rioare interese ale bisericii, ci ar deveni un duşman. 
al statului: român, al românismului întreg şi un pro- 
fanator al memoriei sutelor de mucenici naţionali, 
cari s'au jertfit în legendare” fapte de eroism pentru. 
desrobirea, fraţilor şi întregirea neamului. - 
Bă nădăjduim, că soarta, va trece dela noi. un. 

asemenea, pahar amar ; şi reprezentanții eparhiilor din 
provinciile alipite — conduşi de duhul evanghelic şi. 
al dragostei de neam şi călăuziţi de sfintele tradiţii 
ale bisericii dominante a, statului şi a neamului ro-- 
mân — vor pune cu “sprijinul tuturor factorilor de- 
cădere ai ţării, noi temelii putornice şi unitare bisericii . 

„ strămoşeşti. | i | E 
Din discuţiunile prealabile şi din ceeace s'a scris- 

în această privinţă până acum, reese că în convin: 
gerea, tuturor s'a copt idea dea aşeza biserică, din în- . 
treaga Românie — în cadrele unei autonomii cuminţi — .- 
pe baze constituţionale ca astfel toţi fiii bisericii, clerici |
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şi mireni--— cu respectarea autorităţii şi a principiilor 
ierarhice din biserica ortodoză a Răsăritului — să, poată, 
lua parte la conducerea afacerilor ei, —încât această 
biserică, şi în viitor, precum în trecut, nu ca privilegiu, 
ci pentru uriaşa sa contribuţie la formarea şi îndru- 
marea sufletului românesc, să-şi păstreze caracterul de 
biserică dominantă a neamului românesc şi a ţării sale. 

In scopul împlinirii într'o măsură tot mai mare 
a acestei îndoite misiuni religioase şi patriotice, se 
impune datorinţa noastră a tuturor de a creia căile şi 
mijloacele întru a creşte viitorul nostru cler şi în 
deosebi pe cel superior în acele institute ale creşti- 
nătăţii, unde mai cu succes să li se oţelească con- 
vingerea, şi hotărîrea de a fi adevăraţi păstori plini de 
râvnă apostolească şi de apărători şi salvatori dezin- 
teresaţi ai binelui vremelnic şi vecinic al credinciosului 
nostru popor. 

Iară şi până timpul ne va îngădui să atingem 
această ţintă, nu e permis să lăsăm sute de parohii 
vacante fără conducătorul lor firesc şi pe credincioşi 
expuşi la toate curentele primejdioase, ci trebue să 
căutăm a acoperi această lipsă fie şi prin luarea, de 
măsuri trecătoare, cari barem în o măsură şi mai mică 
să reducă, situaţiuneu grea, în care se găsesc azi unele 
din eparhiile bisericii noastre. | 

Cu aceste cuvinte deschid sesiunea Consistoriului 
Superior, salutându-vă pe toţi cu «Hristos a înviat».



CUVÂNTARE 

LA DESCHIDEREA SESIUNII DE PRIMĂVARĂ A Sr. SINOD. 
14 mar 1920 

Prea sfinţit sinod arhieresc, 

Domnule : Ministru, 

Evenimentele din vremea, din. urmă au provocat 
mari prefaceri în toate ţările şi la toate popoarele. 
Pretutindeni este o mişcare vie pentru aşezarea noilor 
temelii pe cari să se desvolte viaţa publică şi a par- 
ticularilor. e | 

Acest curent a atins şi poporul. nostru ceeace 
ește cu atât mai firesc cu cât prin alipirea fericită a, 
noilor provincii desrobite s'a produs un fel de haos 
social din frământările căruia trebue să rezulte cris- 
talizarea, sufletului românesc de acelaş gen şi unitar, 
care însă are nevoe de o îndrumare sănătoasă. 

În mijlocul acestor frământări un rol important 
îi revine bisericii ortodoxe naţionale, conlucrând din 
toate puterile ca, noile temelii, ce se vor aşeza să fie 
solide şi tari, ceeace se va întâmpla numai atunci, 
dacă vom păstra caracterul lor tradiţional, creştin şi 
naţional. 

Biserica noastră, strămoşească şi-a împlinit cu mult 
succes această misiune socială în trecut. Toate aşeză- 
mintele : ţării se desvoltau în spirit creştinesc, iară,
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"acţiunile bisericeşti erau străbătute şi de mult duh 

1 

naţional. 
Când însă pe urma isprăvilor fanariote biserica a 

fost lipsită de mijloacele materiale şi în lipsa unei 
organizaţii mai puternice nu şi-a putut căuta izvoare 
noui, nu numai de trai ci şi de o activitate mai in- 
tensivă, influenţa ei a scăzut şi rolul social i s'a redus. 

Clerul şi-a restrâns în mare parte interesul numai 
la cele din lăuntrul bisericii, la formele rituale, lip- 
sindu-le adeseori şi pe acestea de fondul, de conţinutul 
dătător de viaţă. Munca celor superiori şi înţelegători 
ai spiritului şi ai fondului legii lui Hristos se pierdea, 
în noianul indiferentismului celor mulţi şi nepricepuţi. 

In ultimele decenii numărul celor buni a crescut, 
dar totuş munca lor nu s'a putut încă hotărî în mă- 
sura de a produce un curent puternic care să mişte 
pe toţi şi să străbată cu duhul evangheliei lui Hristos 
în toate fibrele poporului, credincios mai mult dintr'un 
sfânt obiceiu strămoşesc decât din convingere. 

_ Erau la mijloc şi cauze fireşti. Vechiul regat era 
relativ mic faţă de marile probleme ce avea să le 
rezolve şi pe cari cu ajutorul lui Dumnezeu le-a şi 
rezolvit. Biserica din el era slăbită, iară cea din pro- 
vinciile desrobite trebuia să-şi mistue energia întreagă, 
în lupta pentru existenţa sa şi a credincioşilor săi, 
în cât n'a putut munci decât prea puţin pentru spe- 
ciala, sa misiune creştinească în sânul poporului român. 
«Acuma însă — după cuvântul cântării bisericeşti— 

toate de bucurie sau umplut» şi vechiul regat liber 
şi celelalte provincii româneşti apăsate, căci de doiani 
prăznuim cuprinşi de adânci emoţii, învierea, noastră, 
naţională «întru carea ne-am întărit». 

După ce ne va succede a desăvârşi unificarea, 
bisericii din provinciile alipite cu biserica mumă — 
tăria, ei va, produce în mod firesc noui energii cari, — 
-înţelepţeşte aplicate — vor produce cu siguranţă succese 
tot mai evidente atât pe terenul înviorării formelor 
rituale din biserică şi al misiunii de sufletească mân- 
gâere cât şi pe terenul extra bisericesc, dar tot atât 
de inerent chemării unei biserici conştiincioasă de
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îndatoririle sale sociale, culturale, artistice, filantro- 
pice, umanitare şi peste tot de asistenţă socială. 

Un popor trăieşte nu întru atâta prin. forţele sale. 
brute, ci «prin înălţarea sufletului său». Manifestaţiu- 
nile suiletului cetăţenilor .în viaţa unui stat, sunt 
multiple. In interesul .norocoasei desvoltări a, vieţii 
statului nostru, biserica trebue să năzuiască a în-: 

„râuri cu duhul învățăturilor sale creştine, întreaga 
viaţă a poporului, ca, astfel idealul societăţii să nu 
devieze în direcţiuni greşite, cari 'duc la anarhie, la 
distrugere, iar nu la închegare şi înflorire. | 

Mari interese de existenţă atât ale bisericii, cât 
şi ale ţării şi neamului, pretind ca biserica noastră 
strămoşească să-şi înţeleagă chemarea sa, atât internă, 
cât şi socială, luând parte cu pricepere la nouile alcă- 
tuiri sociale şi la rezolvarea tutulor problemelor publice. 

Biserica trebuie să iasă mai des cu corabia sa 
în largul lumii, în valurile frământărilor sociale şi: 
să contribuie, tot mai mult la, salvarea poporului din 
nevoile şi mizeriile zilnice, nu numai cu cuvântul, ci 
şi cu fapta şi cu ajutorul efectiv, căci «ceeace aţi 
făcut unora din aceştia, mie mi-aţi făcut» — zice 
Domnul. In scopul acesta, avem lipsă, de un cler bine 
pregătit, care deoparte să, aibă o adâncă convingere 
religioasă, iar de altă parte, să nu-i lipsească cultura 
universală, căci lumea, a progresat şi progresează mereu 
şi astiel, viaţa ei suiletească nu se poate conduce în 
sens creştin, dacă biserica, respectiv clerul nu ştie a 
oferi o hrană la înălţimea, timpului pretenţios de astăzi. 

Ce folos, de pildă, de cântările noastre bisericeşti, 
pline de admirabile melodii brute, dacă nu le ştim 
preda credincioşilor culţi, în formele artistice ale tim- 
pului în care trăim, tot cam aşa ca multe altele. 

Programul de lucrări, pe care am onoarea a-l 
prezenta pentru sesiunea aceasta a prea Sfântului 
Sinod, tinde în parte la stârnirea unui interes viu, 
în scopul indicat mai sus. | 

Va, rămânea, să constatăm ulterior, dacă sămânţa, 
aruncată de mine a căzut sau nu, pe pământ roditor.
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Şi dacă se vor găsi în via Domnului destui mânuitori 
pricepuţi cari s'o cultive, încât să producă rod îmbel- 
şugat care să, ne dea hrana necesară, pentru o muncă 
tot mai intensivă întru a propăşi spre ţinta bisericii, 
aşezată, de Dumnezeiescul ei întemeietor. 

In această nădejde salutându-vă şi îmbrăţişân- 
du-vă îrăţeşte întru Domnul, deschid sesiunea de pri- 
măvară, a Sfântului Sinod.



» CUVANTARE, 
DESCHIDEREA ŞEDINŢEI FESTIVE A SF. SINOD. 10/23 arar' 1929 

  

Preasfinţii Sinod Arhieresc, 
Onor. reprezentant al înaltului guvern, 
Iubiţi fii duhovnicești ! 

Trăim zile glorioase, încât noi — generaţia de 
azi — cu drept cuvânt şi cu multă mândrie ne putem 
considera, de cea mai fericită dintre toate generaţiile 
din trecutul de două mii ani ai neamului românesc: 

Frumoasele rezultate istorice, ce le-a obţinut nea- 
mul, ne îndreptăţesc a constata, că am avut în trecut; 
şi avem şi azi bărbaţi conducători luminaţi, dezinte- 

"resaţi, înţelepţi, prevăzători,. providenţiali chiar, pe 
cari i-a urmat întreg poporul, în butul tuturor atacu- 
rilor zilnice, pe cari le cred purcezând mai mult din 
temperamentul vioi al rasei şi din exagerarea, scăde- 
rilor inerente dealtcum oamenilor preste tot şi astfel 
şi bărbaţilor ce conduc ţări şi popoare. 

Dar mai presus de toate am avut parte de aju- 
torul preaputernicului Dumnezeu. Revelația acestui 
ajutor o putem descoperi şi în cursul evenimentelor 
din istoria neamului nostru. O pildă recentă, pe care 
o cunoaşteţi toţi, este foarte evidentă. 

S'a, început răsboiul mondial. 
România, s'a dat de partea celor ce reprezentau 

idealul omenirii, de partea Antantei, căreia îi apan- 
. ţinea şi puternica Rusie. Toţi aveam nădojdea biru- 

inţei finale; dar de altă parte toţi regretam, că to- 
vărăşia noastră, cu Rusia însemnează pieirea Basarabiei. 

Mintea cea mai ageră, rafinăria cea mai diplo-
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matică, prevederea cea mai circumspectă, nu bănuiau 
realizarea idealului nostru aproape integral. . . 

Şi totuş mândra Basarubie a căzut mai. întâi în 
brațele iubitoarei mume ; apoi a urmat Bucovina, Ar- 
dealul şi celelalte provincii surori. | 

Şi cine a condus aşa înţelepţeşte destinele nea- 
mului? A fost degetul lui Dumnezeu... Vorba lui 
Alexanâri : a 

« scrisă 'n ceruri sfânta Unire, 
«E scrisă 'n inimi cu foc ceresc.: 
«O! Românie, Pa-ta mărire 
«Lucrează braţul dumnezeesc. 

Lui deci îi datorăm recunoştinţa, slava, şi închină- 
ciunea noastră, 

Maiestatea, Sa gloriosul nostru Rege, care în timpul 
de grele încercări şi-a pus încrederea, în Domnul şi 
a simţit mâna Lui ocrotitoare, iată, este cel ce ia 
iniţiativa, să-i. înălţăm — drept monument de .recu- 
noştinţă — o măreaţă biserică, care să fie cea mai 
aleasă, podoabă a ţării întregi. 

Am statorit această şedinţă festivă, ca să dăm 
cetire înveselitoarei solii regeşti şi să facem apel căl- 
duros la întreaga ţară, îndemnând-o, ca — precum a 
urmat în timp de răsboi pe Voivodul său viteaz până 
la strălucita biruinţă finală — aşa să-l urmeze şi în 
timp de pace cu însufleţire unanimă la, alcătuirea, te- 
meliilor acelor aşezăminte, care vor fi garanţia, viito- 
rului nostru: 

Biserica Mântuirii neamului trebuie să, se ridice 
cu ajutorul îmbelşugat al ţării întregi şi cu obolul 
darnic al fiecărui cetăţean .şi fiu al bisericii noastre 
strămoşeşti. | 

Căci -— dacă Dumnezeu ne-a învrednicit a ne mândri 
să fim cea mai fericită generaţie a neamului — apoi 
datorinţă, sfântă, avem să ne dovedim şi vrednici de 
această, distincţie, justificând fiecare fiu al neamului 
această mândrie în măsura, cea maimare prin jertfe 
pentru aşezămintele ţării şi în dosebi pentru sfânta 
sa biserică,



136 

Catedrala «Mântuirii» neamului să, dovedească, şi 
prin concursul personal al fiecăruia, că este simbolul 
văzut al unităţii noastre de lege şi credinţă, de care 
să ne lege şi amintirea plăcută, că am contribuit cu 
tot ce am putut la înălţarea, ei. 

Darul Domnului nostru lisus Hristos coboare-se 
din belşug asupra acestei lucrări şi asupra tuturor 
lucrărilor sfintei noastre biserici şi a iubitei noastre 
țări, precum prin mânoasa. ploaie de mult așteptată, 
şi cerută ni-l trimete de sus tocmai în aceste solemne 
clipe. Sa 

Cu aceste cuvinte de păriniesc îndemn şi de sme- 
rită rugă, deschid şedinţa, festivă a Sf. Sinod,



CUVÂNTŢARE 

LA PROCESIUNEA CEA MARE PENTRU POMENIREA EROILOR 
DIN ULTIMUL RĂSBOI. 20 Mar 1921 

  

Iubiţi ascultători ! 

La vremuri de grea cumpănă, în trecutul nostru, 
Domn, vlădici, boeri, preoţi şi popor, erau un suflet 
şi un gând. Aa e] 

Suiletele lor se înfrăţeau: într'o nedeslipită dra- 
goste, gata să, împrăştie din vistieria, lor darul cel mai 
de seamă: viaţa; gata să dovedească oricui virtutea 
cea, mai înaltă: jertfa. Fi cunoşteau şi ei erau pă-: 
trunşi de cuvântul Mântuitorului : «Mai mare dragoste 
decâl aceasta : să-şi dea cineva sufletul său pentru . a- 
proapele său, nu este», şi acest.cuvânt era, săpat pe 
lespedea inimilor lor, : | , 

Izvorul unor fapte de mare glorie şi vitejie şi de 
însemnate ioloase pentru neam şi ţară, au fost acest 
suflet al strămoşilor noştri. 

De aceea şi ei, cu evlavie, pomeneau pe cei ce 
şi-au dat tributul de sânge, pe cei ce şi-au jertfit viaţa, 
pentru fericirea patriei. Şi atunci glasul tuturor se: 
unia, ochii tuturor se scăldau în lacrimi, inimile tu- 
turor se strângeau. | o 

Nu erau lacrimile durerii, nu era strânsul de inimă 
al pierzaniei, ci erau lacrimile bucuriei şi plânsul de 
fericire, | 

Iată şi noi astăzi, poporul întreg, dela, regele său, 
până la, cel mai paşnic şi depărtat supus al său:
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vlădici, sfetnici, mai marii oştilor şi ai oraşelor, preoţi, 
muncitori, dascăli şi şcolarii mari şi mărunți, părinţi 
ce nu şi-au mai văzut feciorii, mume îndurerate ce 
nu-şi pot astâmpăra dragostea de mumă, soţii cari 
suspină după soţul dus pe vecie, copilaşi ce nu şi-au 
cunoscut încă bine pe taţii lor şi n'au gustat bucuria, 
mângâierii şi sărutul fierbinte al tatălui ce plecase pe 
un drum din care nu toţi se şi întorc, — toţi astăzi 
adunatu-ne-am să cinstim după, cuviinţă pomenirea, 
celor ce li s'a scurs purpura vioţii pentru binele şi 
mărirea patriei, ca să ne lase nouă, moştenire bogată, 
și pildă vrednică, de urmat : ţară mare, bogată şi res- 
pectată, şi lege sfântă, pentru toţi: dragosica de frate 
până la jertfa trupului. | 

Acum în clipa rugii noastre, duhurile lor sunt de 
iaţă, ne privesc şi se bucură, că ştim să le dăm partea, 
— slavă ce cu dreptul li se cade. Şi nu numai du- 
hurile lor se rotesc 'aci deasupră-ne, ci duhurile Yoi- 
vozilor noştri viteji drepţi, buni şi blânzi, ale vlădi- 
cilor rugători de biruinţă 'şi binecuvântători de oști, 
ale boerilor ce şi-au dat viaţa pentru Domn, lege şi 
moşie, ale răzeşilor şi românilor celor mulţi cari au 

„ îngrăşat „pământul scump -al patriei cu .carneu lor şi 
cu sângele lor. Toţi aci se roagă dimpreună cu noi 
pentru cei ce au încununat truda lor. Şi, prin ce? 
Prin dragostea lor, prin jertfa vieţii lor. 

Fiii mei, 

Odinioară, în faţa împăratului roman gladiatorii 
treceau zicând: «Bucură-te Cesar, ceiace au să moară 
te saiută». Frumos cuvânt, frumos prin abnegaţia lui, 
iar nu prin realitatea lui. ... _ | 

Soldajii noştri, fiii noştri, fraţii. noştri — eroii — 
şi ci ne-au spus la plecare acest cuvânt: Ave Patria 
română, morituri te salutani. Dar acest cuvânt spus de 
ei, apărătorii dreptului, desrobitorii îraţilor şi - înfăp- 
tuitorii dreptăţii, a, fost un cuvânt sublim, un cuvânt 
de creştinească mucenicie. | 
„Noi vrem să murim pentru tine, patrie iubită,
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pentrucă suntem ai tăi, şi prin moartea, noastră vrem 
să răsară mărirea ta. Noi te vrem mare, prin noi — şi 
de 'se poate — şi pentru noi; dar la nevoe fără noi, 
pentrucă supravieţuieşti nouă şi tu veşniceşti viaţa 
noastră, într'a ta. | 

Ave Patrie română, cei co au să moară, ţi se în- 
chină şi ţie îţi închină viaţa, lor. 

Inchinămu-ne, dar şi noi memoriei lor scumpe 
cu făgăduinţa solemnă că toţi fiii ţării — dela vlă- 
dică până la opincă — zilnic ne vom gândi la ei ca 
la nişte glorioase pilde de modul cum trebue să a- 
ducem şi noi jertfe pentru Patrie şi Neam. 

In veci pomenirea, lor,



SCRISOAREA 
MINISTRULUI DE, RĂSBOI, GENERAL RÂŞCANU, CĂTRE! 

MITROPOLITUL PRIMAT CU ACELAŞ PRILEJ. 

Inalt Prea Sfinte ! 

Măreaţa sărbătoare de astăzi, sărbătoarea recu- 
noştinţei nemărginite de care cei ce cu sublimul sa- 
orificiului conştient, şi-au dat cel mai scump al lor 
— viaţa — pentru înfăptuirea, visului nostru milenar 
«România Mare», ne dă prilejul celei mai înalte şi de- 
săvârşite reculegeri morale. | | 

Părtaş cu sufletul, regret că sănătatea nu-mi în- 
gădueşte să fiu părtaş de fapt la această sfântă săx- 
bătoare. Unesc însă ruga mea cu ruga tuturor pentru 
odihna, eroilor neamului. Mă înalţ şi eu, deopotrivă cu 
toţi ceilalţi deasupra durerii şi nevoilor pământeşti, 
în sferele senine unde plutesc sufletele sutelor de 'mii 
de eroi necunoscuţi căci, ăcolo numai vii şi morţii îşi 
contopesc sufletele, în acel sublim suflet al neamului. ' 

Şi din înălţimea, aceasta ideală, jertia ostaşilor 
căzuţi în lupte, ca şi măreţia, faptelor împlinite, mi se 
desvăluesc în toată splendoarea, lor. | 

Stăpânit de sufletul recunoştinţei eterne, rog pe. 
Inalt Prea, Sfinţia Voastră care în totdeauna aţi dat 
concursul cel mai larg şi cel mai binevoitor pentru 
înfăptuirea, societăţii «Mormintele Eroilor» societate 
chemată să traducă în fapte reale — să imortalizeze —
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sublima jertfă a celor ce îi cinstim astăzi a Eroilor 
Neamului. 

Părinte şi îndrumător al vieţii noastre sufleteşti 
—nu aţi pregetat o clipă măcar — ca, să puneţi toate 
puterile Inalt Prea Sfinţiei Voastre la dispoziţia a- 
cestei socieţăţi, contribuind la organizarea şi acti- 
vitatea, ei. 

Munca v'a fost şi vă va fi răsplătită. 
Inălţătoarea serbare de azi să dea o îndrumare 

nouă în educaţia tinerelor generaţii, ea este un prim punct 
înfăptuit din programul societăţii «Mormintele Eroilor». 

Alăturea de LI. P; S. Voastră, am căutat săi aduc 
la, îndeplinire şi obligaţiunile ce aveam faţă de ceice 
au suierit în răsboi. Un popor este la înălţimea che- 

“mării sale când îşi onorează morţii lui glorioşi, când 
pune la, adăpost de greutăţile Vieţii, pe urmaşii celor 
dispăruţi în lupta, pentru neam şi când, prin măsuri 
binechibzuite asigură un trai omenesc celor rămaşi în 
neputinţă de a munci. 

In acest sens am pregătit un proect de lege «Re- 
cunoştinţa Națiunii către cei ce au făurit România 
Aare», proect ce cuprinde o serie de legi referitoare la: 

1. Cinstirea, memoriei celor ce s'au sacrificat pentru 
Patrie şi Tron; 

. Oficiul 'naţiional al ocrotirilor ; 
Pensiunile luptătorilor marelui război. 

Prima, lege va asigura cultul eroilor deci cultul 
celor mai înalte virtuţi, va imortaliza vitejia fără sea- 
măn a eroilor dispăruţi şi va cinsti cum se cuvine 
mormintele lor, 

Oficiul naţional al ocrotirilor va, fi o instituţie cu 
ramificaţiuni în întreg cuprinsul României Mari şi me- 
nită să asigure invalizilor, orfanilor şi văduvelor o dreaptă 
despăgubire din partea Patriei recunoscătoare. Sacri- 
ficiul celor ce şi-au dat viaţa pentru binele tuturor, 
va fi răsplătit căci urmaşii lor vor avea garantată 
prin legea, pensiilor existenţa lor. . 

Cu inima şi fapta, cinstim dar astăzi pe glorioşii 
noştri morţi. 

Vie şi neştearsă trăiască în inimile şi minţile tu-
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turor bunilor români memoria eroilor căzuţi în aprigele 
lupte pentru întregirea, 'neamului. | | 

În fața altarului şi a LI. P. S. Voastre cu toţii 
să ne plecăm capul şi cu toţii să înălţăm ruga, către 
Domnul ; lacrimi fierbinţi să curgă din ochii tuturor 
către pământul ce închide rămăşiţele scumpilor noştri 
dispăruţi, şi — întăriţi suileteşte şi uniţi în cuget —să ne 
legăm prin jurământ că ne vom întoarce lă, o muncă 
rodnică pentru a face ca «România, Mare» făurită, de 
ei, să devie o ţară înfloritoare.



CUVÂNTARE 

LA SOSIREA ÎN SIBIU CU PRILEJUL HIROTONIEI ÎNTRU AR= 

HIEREU A MITROPOLITULUI ARDEALULUI. 29 Mai 1920. 

  

Prea Sfinţite Domnule Episcop | 

Iubiţi frati! . 

Este istorică clipa aceasta, când reprezentanţii bi- 
sericii mume din vechiul regat al României în frunte 
cu mitropolitul ţării, descalecă pentru întâiaşdată în 
cetatea de reşedinţă a mitropoliei bisericii ortodoxe 
române din Ardeal, Bănat, Crişana şi Maramureş. 

De aceea cuvine-se ca în primele momente ale fră- 
țeştii noastre îmbrăţişări cu evlavioasă recunoştinţă să 
dăm mulţumită Celui de sus pentru dreptatea de care 
ne-a făcut părtaşi şi pentru toate ce ni le-a făcut nouă, 

Că, în adevăr cu ziua de astăzi prin venirea noastră, 
în mod văzut, se încheagă unitatea noastră, sufletească, 
şi să reînoiesc vechile legături de odinioară. 

Este aceasta o necesitate, cu o firească urmare 
„canonică nu numai pentru biserică, ci şi pentru ţară. 

Şi dacă în veacurile trecute, în împrejurări grele, 
când biserica, strămoşească era împărţită, în patru bi- 
serici provinciale, am şiiut munci cu mult succes pentru 
realizarea, idealului nostru, este prea firesc că unindu-se 
duhovniceşte într'o singură, biserică puternică, vom pu- 
tea contribui în o măsură cu: mult mai mare la con- 
solidarea, iubitei noastre patrii, . la întărirea neamului 
şi la înălţarea Coroanei române. 

In această nădejde mulţumindu-vă, pentru căldu- 
roasele cuvinte de bunăvenire, vă invit să exclamăm 
cu toţii: Să trăiască gloriosul nostru Rege Ferdinand I., 
slăvita noastră Regină Maria şi întreaga noastră dinastie!



„CUVÂNTARE 
LA SFINȚIREA ÎNTRU ARHIEREU A XITROPOLITULUI 

DR. Nicorak Bârax. 30 mar 1920. 

- Preasfințiți fraţi întru Domnul! 
D-lor Miniştri, iubiţi credincioşi ! 

«Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, 
„„ca să îndreptezi cele ce lipsesc». 

- (Pavel, Tit. 1—5). 

Înconjurat de Înalţii ierarhi ai bisericii ortodoxe 
române din toate provinciile, — venit-am în mijlocul 
vostru de pe alte plaiuri şi totuş turma de credin- 
cioşi, — adunaţi aicea, — cunoaşte glasul arhipăstorului, 
venit din depărtare. Da, îl cunoaşte! Căci pe smere- 
nia mea m'a învrednicit Dumnezeu, ca, să rostesc ul- 
tima, cuvâutare «de adio» în vechea bisericuţă, care 
sta, tocmai în acest loc şi care s'a demolat înainte de a aşeză piatra fundamentală, pentru această măreaţă 
catedrală. Iară, în această nouă biserică nu este piatră, 
care să nu ştie povesti despre partea mea, de muncă 
întru înălţarea, ei, căci în calitate de membru al Con- 
sistorului de aci, mie mi-a revenit sarcina, a cutreera, 
arhidiecesa Ardealului dealungul şi dealatul, începând. 
şi desăvârşind în scopul zidirei 'cea mai sueveasă, co- 
lectă publică, din câte s'au făcut până atunci în aceste 
ţinuturi. pe atunci strâmtorate şi sărace ; şi glasul meu 
adeseori şi în împrejurări foarte grele a răsunat aicea, 
precum şi în toate satele ținutului întreg, propoveduind 
dragostea de: lege şi de neam, aşa cum mai bine poi 
mărturisi aceia, cari lau ascultaţ.
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Dar n'am gândit eu niciodată, că Preaputernicul 

şi dreptul Dumnezeu, Cel ce conduce destinele popoa- 

relor, mă va învrednici vreodată, să intru în acest 

sfânt locaş, înconjurat de cei mai înalţi ierarhi ai tu- 

turor românilor, în calitate de Mitropolit Primat al 

României, căreia, să-i aparţie şi înstrăinatul nostru Ar- 

deal şi în prezenţa, sfetnicului Maiestăţii Sale Regelui 

în treburi bisericeşti, a, marilor -cugetători şi învăţaţi 

ai neamului şi a unor viteji generali ai ţării, cari au 

contribuit la desrobirea, lui. 
Şi iată, acum vin ca urmaş al vestitului şi prea- 

vrodnicului mitropolit al Ungro-Vlahiei Theodosie din: 

Veştem, ca după 222 de ani, să-mi daţi seama despre 

modul cum aţi condus în vremuri de grele furtuni naia, 

ortodoxismului român şi cum aţi lucrat pentru salvarea 

lui şi prin el pentru neamul românesc? 

“Mitropolitul 'Theodosie hirotonise la, 1698 în cate- 

drala mea dela Bucureşti, pe ultimul vostru mitropolit 

dela Alba-lulia Athanasie. 

Sforţările maghiarilor de a slăbi pe români şi de 

a frânge legăturile seculare de unitate sufleteaşcă a 

celor de aici cu cei din vechiul regat, precum şi unel- * 

tirile Habsburgilor celor cu deviza «divide et impera» 

(învrăjbeşte ca, să poţi stăpâni) erau cunoscute la Bu- 

“ cureşti ; şi se ştiă, că tânărul călugăr Athanasie are: 

lipsă de întărire în pravoslăvnicia credinţei strămoşeşti. 

De aceea, spre a-l împiedica de a face vrun pas 

greşit, Theodosie i-a luat între altele şi acest jurământ: 

«Mărturisesc... să mă plec învățăturilor celor bune 

«ale Preâsfinţitului meu stăpân şi biruitor a toată ţara, 

«Ungro-Vlahiei, Kir 'Theodosie». Iară patriarhul Dositei 

al Ierusalimului, care se afla atunci în Bucureşti, — 

dându-i îndrumări — l-a sfătuit în 22 puncte, pe care 

le reasumează, astfel: «Ca să nu lungim vorba, porun- 

«cin Arhieriei Tale, să păzeşti dogmele, tainele şi: năra- 

«vurile bisericii răsărilului, meclintite... căci «făr de 

«pravoslavnica credinţă niciun om nu se poate spăş)». Iar 

«când s'ar întâmplă «vrăjbi şi îndoiri la dogme sau la 

«năravuri»... «să le scri curat şi să le dai în ştire aicea, 

«la cel după vremi Preasfințitul mitropolitul Ungro-Vla- 

10
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«hici, şi Sfinţia Sa cu soborul său... după sfintele pravile «să aibă a deslegă îndoelile şi a trimite răspunsurile curnt «la arhieria ta....; iar de se vor vedea îndoieli mai pe «deasupra, să 'aibi a le trimite la Tarigrad, la Preasfin- «fitul patriarh şi Sfinţia Sa cu cel mare şi sfânt sobor «al Sfinţici sale cu adevărat şi făr' de zăbavă va deslegă. «îndoirile... bisericilor dintracoace». 
Şi fiindcă nu numai sărăcia cu duhul, ci şi sărăcia, materială era un motiv puternic al clătinării celor din Alba-lulia, marele Voievod Constanţin Brâncoveanu al Munteniei, cel vestit în tot răsăritul pentru extraor- dinara sa, dărnicie faţă de altarele credinţei :răsăritene şi. către românii de pretutindeni, ştiind că Mitropolia, Ardeleană este săracă, «şi să înrălueşte ca o corabie în mijiocul valurilor mării şi să năpăstuește în multe chi- puri» a dăruit sume frumoase de bani, odăjdii, cărţi şi moşia Merişani din judeţul Argeş, pe seama acestei mitropolii, ca să o poată, scăpă şi pe ea şi pe condu- cătorul ei din ghiara, pierzării. 

Dar mai mult decât aceste bogate daruri a, prețuit de sigur înțeleptul. sfat părintesc, pe care l-a dat în o scrisoare a sa din 1101, prin următoarele cuvinte adre- sate românilor din Braşov : «Încredinţaţi „Suntem, că «Dumnezeu unora ca acestora, cari ocărăsc şi nu cinstesc «legea întru care s'au pomenit şi înaintea lui Dumnezeu «Sau făgăduit, — cu degrabă le va răsplăt. Cel ceşi lasă | «legea sa şi pofieşte alta, ia plată dela dreptul judecător « Dumnezeu». 
Cu toate acestea păianjinişul întins de cei dela, Viena, dela Strigoniu şi de Iesuiţii din Alba-Iulia, aşa, a cuprins: pe Atanasie,. încât încă în acelaş an a uitat de făgăduințele făcute la Bucureşti şi a rupt legăturile seculare de unitate suiletească, cu biserica, mamă, iscălind actul unirii cu Roma, ce-i drept recu- noscând numai pe Papa şi stăruind, că, din vechile obi- ceiuri 'ale bisericii răsăritene . nimic să-nu se «hălbu- Idluiască». . | 

Cu toate că în măsura, cea mai abundentă, aţi avut parte de toate urmările grele ale loviturii, cuprinsă în



1417 

cuvintele Scripturii «Bate-voi păstorul şi se ta risipi 

turma», totuş din cenuşa morţii aşa zicând aţi reîn- 

viat, vaţi ştiut reculege, vai stiut întări şi astiel nu 

numai aţi salvat românismul ortodox sau ortodoxismul 

românesc, ci cu ajutorul macedo-românului Şaguna şi 

a tuturor preavrednicilor ierarhi şi fruntaşi ai bisericii 

de aci, ne prezentaţi astăzi o biserică, conştientă de tăria 

credinţei sale şi bine orgânizată, încât — pe lângă toate 

mizeriile îndurate, pe lângă toate umilirile şi persecu- 

iile grele, la care au fost supuşi ierarhii şi preoţii— 

cu linişte deplină puteţi afirmă, «Luptă bună am bup- 

tat, credința am păzii»... 
Cei drept cUnirea». a stăşiat în două turma po- 

porului român; dar graţie — geniului nostru naţional 

şi tenacităţii extraordinare a poporului nostru, precum 

şi a atâtor scriitori şi bărbaţi vrednici ai bisericii su- 

rori, unite cu Roma, — această sfâşiere dureroasă n'a 

avut pentru români acele urmări funeste, ca la alte 

popoare din fosta Ungarie ; ci — din contră — românii 

au ştiut şi din acest atac străin să, tragă foloase pentru 

neam şi cultura lui; încât puternica conştiinţă naţională 

2 ambelor biserici surori ne îndreptăţeşte a nădăjdui, 

că geniul naţiunii noastre va pregăti sufletele şi îm- 

prejurările şi va, încălzi dragostea de îrate până la acel 

grad, când—fermecaţi de unirea politică —ne vom 

închega şi suileteşte în aceiaşi unitate de lege şi de 

credinţă, căci este prea firească vorba poetului «Că 

toate — cum en fire — sentore la matca lor». 

Răbdat-aţi până în sfârşit ; şi iată, ceasul mântui- 

rii a sosit! Bătrâna noastră maică, sfânta, mitropolie a 

Ungro-Vlahiei — mânată de dorul fierbinte, pe care 

numai o inimă de mamă îl ştie simţi de a-şi revedea 

şi regăsi pe ficari înstreinată, — n'a avut răbdare a 

mai aşteptă, ci luându-și toiagul plecării, iată vine la 

voi, ca să vă îmbrăţişeze cu un ceas mai iute şi să reiă, 

din nou' şi pentru vecie firul întrerupt al vechilor şi 

atât de folositoarelor legături ierarhice, pe care şi cu 

ajutorul vostru şi al bisericii din celelalte provincii 

româneşti, sperăm ale desăvârşi pe temeliile tari ale 

unei autonomii cu viaţă constituţională, mai ales că
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nici în vechiul regat nu există, un singur ierarh, care 
să nu dorească din toată inima, a se da bisericii autoce- 
fale întregite o asemenea organizaţie, aptă a contribui 
şi pe viitor, cu tot mai bun succes, la închegarea, şi 
mântuirea, neamului şi la consolidarea, patriei, pentru 
care şi în trecut cu atâta, pricepere a luoraţ, 

Iar acum îndreptez cuvântul meu către tine, iu- 
bite în Hristos frate Nicolae, carele cu ziua, de astăzi 
te-ai înălţat la, vrednicia, treptei arhiereşti. . 

Sunt convins, că mâna, mea, pe care cu împreună, liturghisitorii vlădici — am pus-o pe capul tău, dân- du-ţi supremul dar al arhicriei, va fi mai norocoasă, 
decât a, preavrednicului meu înaintaş, a mitropolitului 
Theodosie, care a hirotonit arhiereu pe Athanasie, ul- 
timul mitropolit cu reşedinţa în Alba-Iulia. Ceeace acest ultim arhiepiscop şi mitropolit a rupt, devenind — după, 
cum zice istoricul Petru Maior— «numai vicar episco- 
pului latinesc al Ardealuhui întru toate atârnat deporunca. 
aceluia», — aicea, sperez, că Frăția Ta, întâiul arhie- piscop şi mitropolit în România, întregită din aceste părţi, vei contribui a, se închegă şi întări din nou şi pe vecie. 

“Fii fericit, că ai scăpat de umilirile : şi sbuciumă- 
rile celor ce i-au precedat în scaunele episcopiilor de 
aici, începând cu punctele lui Simion Ştefan, Sava, 
Brancovici, Vasile Moga şi până la umilirile de tot 
soiul a celor din zilele noastre; bucură-te că n'ai să, 
mai conduci biserica prin strâmtorile cele mai pericu- 
loase dintre Seylla, şi Caribăis, mulţumindu-te, numai 
cu aceea că ai putut salva moştenirea, dela, înaintaşi. 

De aceea aştept ca, întreagă energia tinereţelor 
s'o întrebuinţezi pentru munca pozilivă, a, lăţirei cre- 
dinţei evanghelice, a îndreptării moravurilor, a sporirii 
aşezămintelor de bisericească, cultură, şi de filantropie, 
făcând ca această, ramură a maicii noastre biserici 
strămoşeşti să devie cât mai rodnică, pentru fericirea. 
vremelnică şi veşnică, a poporului credincios, după cu-
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vântul Sf. Evang. loan: «te-am rânduit ca să mergi şi 

să aduci roadă şi ca roada la să rămâie» (SI—10). 

Precum Sf. Apostol Pavel a zis ucenicului său 

Pimotei, când l-a aşezat episcop în Efes, — aşa îţi zic 

şi eu: «Nimenea să nu desprețuiască tinerețile tale ; ci 

«fă-te pildă credincioşilor tăi, cu cuvântul, cu viața, cu 

«iubirea, cu duhul, cu credința şi cu curăţia (|. Tim. IV, 

<11—12) cu fapte bune, (Tit. TI. 7), ca să îndreptezi cele 

«ce lipsesc, (Tit. 1. 5) căci aceasta făcând, te vei mân- 

«tul pe tine şi pe cei ce te vor asculia>. (Lv—16). 

n deosebi: «Predică cuvântul, stărueşte cu vreme 

eşi fără vreme, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată înde- 

«lunga răbdare şi cu învăţătura, căci va venă vremea» 

şi acum este «când nu vor sufer) învățătura cea sănă- 

«toasă, ci urechile la basme îşi vor plecă». 

Întru îndeplinirea, acestei grele chemări, aibi în- 

credere în ajutorul. Celui de sus, căci — după făgădu- 

inţa proorocului Isaia : «Cei ce se reazămă pe Domnul, 

«învesc puterea lor, ca să sboare cu aripile ca vulturii, 

«ca să alerge şi să nu ostenească, ca să umble şi să nu 

«obosească (XL—31); iară psalmistul ne asigură: «Că 

«Domnul ajută pe unsul săti, el îi va răspunde din cerul 

«său cel sfânt prin Atotputernicul ajutor al dreptei sale. 

(SX—6). 
“Cu aceste cuvinte îţi doresc ani mulţi de mămnoasă 

avhipăstorire.



CUVÂNTARE 

LA PARASTASUL OFICIAT DE MIXE, ÎMPREUNĂ CU MITROPO- 
LIDUL NICOLAE AL ARDEALULUI, LOAN EPISCOPUL ARADU- 
LUI, NICODIM EPISCOPUL : HUŞILOR, VARTOLOMEU LOCŢIITOR 
DE EPISCOP LA RÂMNICUL- VÂLCEA ŞI EVGHEXIE LOCŢIITOR 

DE EPISCOP LA ARGEŞ, LA MORMÂNTUL MITROPOLITULUI 
ANDREI ŞAGUNA ÎN RĂȘIXARI. 31 MA 1920 

) 

  

Nu pentru prima, dată, răsună, glasul meu la locul 
acestui mormânt din această fruntaşă comună, pecare 
marele arhiereu Andrei şi-a ales-o ca loc de vecinică, 
odihnă. Eram elev al seminarului din Sibiu ce poartă 
numele lui, când pentru întâiaş dată am depus în nu- 
mele tuturor elevilor seminariali o cunună de recu- 
noştinţă pe acest mormânt, făcând făgăduinţa solemnă 
că ne vox sili a călca pe urmele lui. De atunci de 
câte ori am trecut prin aceste părţi, folosit-am prilejul 
a cerceta şi Răşinarii. | 

Dar de astă dată, mai mult decât alte dăţi sunt 
pătruns, sunt emoţionat de adânci sentimente cărora, 
în scurte cuvinte doresc a le da expresie. 

Venit-am astăzi în acest sat, odinioară mărginaş, 
iar acum la inima ţării, mânat de dorul de-a împlini 
două sfinte dorinţe. 

Mai întâiu ca să-mi premenesc sufletul cu inspi- 
rărea duhului sănătos ce transpiră din atmosfera se- 
nină, atât din punct de vedere bisericesc, cât şi 
naţional a acestui sat de ţărani. Când fac aceasta, cu 
plăcere constat că Răşinarii au dat neamului în 
cursul timpurilor un şir întreg de bărbaţi luminaţi şi 
vrednici, cari au contribuit cu munca lor pe toate 
terenurile: naţional, bisericesc, economic, politic, finân-
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ciar, chiar şi artistic, la propăşirea şi lo progresele 

obţinute nu numai de românii de dincoace, ci dero- 

mânii de pretutindenea până, azi. Dintre aceştia se 

înalţă sus ca un strălucitor luceafăr «fiul lui osii 

preotul» poetul Goga, cel ce în versuri atât de îrumoase 

i-a dat «Cântarea pătimirii noastre». El a arătat 

neamului întreg cu atâta, duioşie, cum : 

Pe aici de jale povestesc 

A codrilor desişuri, 

Şi jale duce Murăşul 

Şi due tustrele Crişuri. 

Dax tot el ne indică şi ţinta viitorului şi aspira» 

ţiunilor noastre în cuvintele : 

«Avem un vis neîmplinit» şi ne umple sufletul 

cu nădejdea de mai bine. E 

Tar când după cuvântul scripturii «a sosit plini- 

rea, vremii» luat-a, trecând la îraţii de peste Carpati, 

cari în tot trecutul nostru de robie crau singura 

noastr, mângâcre şi nădejde în zilele mai bune, — 

Iuat-a, trâmbiţa de Arhanghel chemând la luptă dreaptă 

„pe fraţi pentru desrobirea fraţilor. Unde am ajuns pe 

urma, acestui glas de chemare, vedem cu toţii tabloul 

fermecător când şase vlădici din toate! provinciile 

româneşti înalţă rugăciuni lângă acest mormânt încă 

este o ilustrație al acestui norocos rezultat. 

Folosesc deci prilejul de azi ca în numele româ- 

nilor de peste munţi să exprim admiraţia tuturor faţă, 

de acest apostolat naţional şi să, scot la, iveală mân- 

dria, îndreptăţită ce trebue să o simtă răşinărenii că 

din satul lor a, răsărit acest luceafăr al neamului 

întreg. 
Aceasta mă îndeamnă să mă adresez în deosebi 

femeilor răşinărence cu îndemnul părintesc, ca dând 

neamului cât mai mulţi copii să-i şi îngrijească ca, 

ochii din cap, ca şi pe viitor fiii acestei comune să 

susţie şi ridice renumele acestui istoric sat. 

De altă parte, atât în numele meu cât şi în nu- 

mele bisericii din vechiul regat mă închin cu adânză
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cucernicie înaintea acestui mormânt care cuprinde 
sfintele moaşte ale marelui ierarh Andrei şi depun : 
prinosul de recunoştinţă a vechiului regat pe mor- 
mântul lui, pentru muncauriaşă, ce a desvoltat-o întru 
salvarea bisericii ortodoxe şi întru lăţirea, culturii şi 
apărarea interesului neamului întreg şi preste tot 
pentru tot ceeace a făcut în folosul acestui neam. 
In zilele grele a luat conducerea bisericii umilite 
de aici, sau după cuvântul psalmistului <întru lacrămi 
a sămănat», ca, noi să putem «secera întru bucurie». 
Dar la seceriş cuvine-se să ne aducem aminte şi de 
sămănător. Când ni-l reamintim pe el şi munca,lui, 
gândul meu sboară departe la acel ram al neamului 
care ni l-a dat, adecă la, fraţii români din Macedonia şi 
din Balcani, cari n'au putut să ajungă şi ei la zilele 
bucuriei noastre de azi ; de aceea datorinţa sfântă avem, 
că acum când am ajuns lalimanul libertăţii şi ne-am 
întărit, să nu dăm uitării pe fraţii noştri din Balcani 
ci să le dăm întreg ajutorul nostru ca cel puţin în 
cadrele unei libertăţi sociale, bisericeşti, culturale Şi 
economice să-şi poată desvolta atât de preţioasa in- 

„dividualitate etnică de român. 
lar de încheere rog pe Dumnezeu să vecini 

cească amintirea marelui ierarh şi să facă ca duhul 
muncii sale să, ne călăuzească pe noi în toate lucrările 
activităţii noastre publice, acum şi pururea şi în vecii: 
vecilor. Amin. |



EUVĂÂRITARE 

LA DESCHIDEREA CONGRESULUI SOCIETĂȚII « OCROTIREA 

ORFANILOR DE NRĂSBOI» 

| —— 

Sire, Doamnă, Onoral condres, 

Cunoaşteţi cu toţii frumoasa legendă a sfintei 

noastre mănăstiri dela Curtea de Argeş: Meşterul 

Manole a trebuit să aducă drept jertiă, ceeace a fost 

mai scump inimii sale, pe însăş iubita sa soţie, ca să, 

poată, isprăvi cu bine acea podoabă nu numai a ţării 

noastre, dar şi a întregului Orient. Biserica noastră 

aproape “zilnic serbează pomenirea unor mucenici, 

morţi în cumplite chinuri pentru triumiul creştinis- 
mului,. | 

Poeţii şi scriitorii, marii învăţaţi şi bărbaţii de 
stat şi toţi muncitorii cinstiţi ai ţării, aduc şi ei în- 

semnate jertte până ce se adaugă o scânteie genuină 

la sufletul neamului. Şi această jertfă atât de admi- 

rabilă, o prezintă poetul Vlăhuţă, care, vorbind despre 

nemuritorul Eminescu, zice: «lar tu te mistui, lumi- 

nând». Iată un adevăr, o lege a firii, că nici unideal 

nu se poate înfăptui, nici un succes mare nu se poate 

obţine, fără jertfe, fără sacrificii, fără, suferinţe. 
Evenimentul cel mai mare şi mai epocal din îis- 

toria neamului şi a, ţării noastre, unirea politică a, 

tuturor românilor întrua singur stat naţional, era 

foarte firesc ca să pretindă şi ea jertfe tot atât de 

mari. Mucenicii naţionali ai acestei cauze scumpe se 

odihnesc cu sutele de mii, atât în pământul scump 

„desrobit, care cu căldură îi îmbrăţişează, cât şi în 

toate ţările din Europa. Ei se odihnesc, dar nouă ni-au
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rămas orfanii lor, dintre cari cei mai mulţi sunt lip- 
siţi nu numai de iubirea caldă, părintească, care cu 
nimic pe lume nu se poate înlocui, ci sunt lipsiţi şi 
de cele mai elementare trebuinţe ale traiului de toate 
zilele. 

Cu mâinile împreunate spre rugăciune, aceşti or- 
fani ne strigă nouă tuturor după ajutor, mânaţi de 
dreptul lor şi de instinctul de a trăi. 

S'au găsit, onorat congres, inimi generoase şi mi- 
loase, cari au auzit şi înţeles toate nevoile acestor 
copii ai nimănui, sau găsit inimi nobile, adânc pă- 
trunse de cuvintele Scripturii, care ne zice prin graiul 
Împăratului Solomon: «Cel ce milueşte pe cel sărac, 
acela, împrumută lui însuş Dumnezeu şi acesta îi va 
răsplăti cu bine». 

Este inima, caldă a Aceleia, c care este nu numai 
iubitoare a neamului întreg, a scumpei noastre Regine 

| (Aplauze prelunaite şi entuziaste, asistenţa în picioare 
ovaţionează pe Suverană) care şi Ea se află în timpul 
acela, în pribegie la, Iaşi. 

Este inima, de nobilă moldovancă a Principesei 
Olga Sturza (Aplauze prelungite. Să trăiască). Este 
inima, iubitoare a doamnelor dela: «Societatea orto- 
doxă naţională a. femeilor române» (Aplauze). 

Aceste alese românce, la îndemnul M. $. iubitei 
noastre Regine şi cu binecuvântarea şi valorosul sprijin 
al IL. P. S. meu frate întru Hristos, Mitropolitul Pimen 
al Moldovei şi Sucevei (Aplauze) au iniţiat şi au în- 
temeiat, la Iaşi în zilele grelepentru neam «Societatea, 
pentru ocrotirea orfânilor din război», care astăzi îşi 
ţine în localul acesta primul său congres. 

Eu, onorat congres, ca Arbipăstor al Bisericii, 

al acelei instituţiuni divine, a cărei misiune culmi- 
nează, şi în exercitarea milei faţă de cei în strâmtoare, 
sunt mândru de iniţiativa acestor bine-credincioase. 

Aceste fice distinse ale Bisericii noastre, stau ca 
şi Biserica pe aceiaş temelie întreită şi probată: creş- 
jinească, ortodoxă şi naţională, 

Iată, iubite femei române de pretutindeni, o îru- 
anoasă cale, care deocamdată duce, nu la Cameră şi
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Senat, ci la cea mai nobilă şi la cea mai patriotică 

chemare şi misiune din zilele noastre : la îngrijirea de 

cei orfani -(aplauze), care duce la misiunea atât de 

inerentă inimilor voastre nobile, largi şi simţitoare, 
pentru toate. nevoile aproapelui. 

In luna, trecută cercetând eu orfelinatele din Ca- 

pitală, o doamnă, dela, conducerea unuia mi-a prezentat 

nişte orfani, găsiţi pribegi pe stradă, desculți cu nişte 

sdrenţe înnodate pe trupul lor istovit de foame şi pe 

" jumătate îngheţaţi, cu faţa, nespălată, cu părul neîn- 
grijit, dar cu 'ochii rugători de mila celor trecători, 

au pornit orfani dela, casa pe care n'o mai au şi au 
plecat încotro nici ei. însăşi nu ştiau. Duşi şi adă.pos- 

tii: la orfelinate şi îngrijiţi de inimi iubitoare, am 

văzut 'eu însumi pe aceşti copii cu obrajii rotunjiţi, cu 

faţa rumenă, declarând cu ochi scânteetori cuvinte de 

următorul cuprins: «Da, sunt orfan, căci pe mama 

abia am cunoscut-o când a murit, iar pe tatăl meu 

l-am pierdut în răsboi, dar sunt mândru că şi din 

jertfa, vieţii lui a răsărit dosrobirea fraţilor şi unirea 
tuturor ! (Aplauze prelungite). Şi voi păstra totdeauna 
cu scumpătate pomenirea părintelui meu, şi voi îi o. 
pildă vie, astfel ca eu şi cu soţii mei dimpreună vom 
urma, şi noi pilda lui şi ne vom jertii la caz de ne- 

voie totul, chiar şi viaţa noastră pentru Tron, pentru 
Neam şi pentru Ţară. (Aplauze prelungite)». 

Vă întreb eu, onorat congres, poate să fie o mi- 
siune mai nobilă, poate să fie o misiune mai croşti- 
nească decât aceasta pentru femeile noastre române ? 
O lacrimă care văd că a răsărit în ochii unor femei, 

„este pentru mine cel mai sincer răspuns, că nu. 
"Deci iată un tărâm, ca multe altele de asemenea 

natură, pe care iubite femei române, veţi afla tot- 

deauna, puternicul sprijin al Statului, puternicul spijin 

al tuturor cercurilor sale oficiale şi veţi afla şi spri- 
jinul. unanim al tuturor bărbaţilor, cari cu drag se 
vor. înşira, la munca sfântă - sub conducerea voastră, 

(Aplauze). | 
„Munca lăudabilă, pe care aţi desvoltat-o dv. în 

jurul îngrijirei orfanilor din răsboi până acuma, şi
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succesele frumoase cari se pot constata din singura- 
ticele rapoarte ale secţiunilor regionale, vă asigură 
tutulor recunoştinţa ţării întregi. Cum însă activi- 
tatea societăţii pentru ocrotirea, orfanilor din răsboi 
este abia, la începutul său şi cum în multe părţi şi 
mai ales în ţinuturile de curând desrobite, abia s'a 
putut până acum înjgheba un serviciu administrativ 
românesc, fără de care cu greu puteţi merge înainte, 
este firesc. ca în această direcţiune să fie încă mult 
de făcut, să se mai ceară multă muncă şi multă stă- 
ruinţă. | | - 

Eu, în numele M. S. Slăvita, noastră, Regina, care 
este patroana acestei societăţi (aplauze) şi în numele 
întregului congres, în numele orfanilor, din cari încă 
zeci de mii strigă după grabnic ajutor, în numele uma- 
nităţii, în numele iubirei noastre de ţară, dar mai 
ales întru liniştita, odihnă, a, eroilor căzuţi pe câmpul 
de onoare, cari ni-au dat România Mare vă invit pe 
toţi, mic şi mare, de aici şi de pretutindeni, la munca, 
sfântă pentru îndeplinirea, acestei: patriotice îndatoriri, 
reamintindu-vă cuvintele Scripturii când ne : zice: 
«Acela, ce-şi va astupa urechea la, strigătele celui 
lipsit şi sărac, acela şi el va striga odată şi nu va 
aveă cine să-l asculte !» 

Iar acum în numele întregului congres şi cu cea, 
mai adâncă şi omagială, supunere, salut înalta, prezenţă 
în mijlocul nostru a M. M. L. L. gloriosului nostru 
Rege şi a slăvitei sale Doamnă (Aplauze prelungite 
şi călduroase; întreaga, asistenţă, ovajţioneavă în pi- 
cioare pe Suverani), cari la toate ocaziunile ne oferă 
sufletul lor, contopit cu sufletul neamului, cari la 
toate prilejurile ne oferă inima lor nobilitată, prin su- 
ferinţele din timpul răsboiului şi din timpul pribegiei 
comune... | Ma 

Salut cu părintească dragoste pe toţi reprezen- 
" tanţii şi reprezentantele singuratecelor secţiuni regio- 
nale şi în deosebi pe numeroşii reprezentanţi şi re- 
prezentante depe plaiurile de care mă leagă pe mine 
„personal amintirea plăcută a unei munci de 25 deani 
(Aplauze). | ”
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Salut şi pe înalții reprezentanţi ai guvernului ţării 
precum şi pe vrednicii reprezentanţi ai vitezei noastre 
armate (Aplauze). 

Salut şi pe reprezentanţii naţiunii noastre, acum 
întregită, senatori şi deputaţi, cari împreună cu gu- 
vernul ni-au oferit şi până: acum întreg sprijinul lor 
şi cari ne asigură şi - pe viitor toată bunavoinţa, şi 
toată, solicitudinea (Aplauze). | 

Iară, ca, încheiere mă adresez către. toţi cetăţenii 
„României întregite cu cuvintele Sf. Apostol şi Evan- 
ghelist Ioan, zicându-le : «Fiilor mei, să iubim pe a- 
proapele cel în strâmtorare nu cu cuvinte şi nici cu 
limba, ci cu îapta şi cu adevărul !» (aplauze prelungite).



CUVÂNTARE 

La. ȘEDINȚA COMITETULUI SOCIETĂŢII «AZILUL PENTRU 
LEHUZELE SĂRACE», MAI 1920 

  

Doamnelor şi Donimilor, 

Statistica a dovedit că la noi mortalitatea este 
enormă şi mai ales a copiilor până, la, vârsta de 5 ani. 
Această, mortalitate nu e datorită slăbiciunei poporului 
nostru sau faptului că femeile noastre n'au destulă, 
vlagă pentru a putea creşte copiii lor. Nu, ea este 
datorită, ignoranței şi lipsei de îngrijire a, noilor născuţi. 

Opera, d-voastră, are tocmai frumoasa menire de 
a lua în mână chestiunea gravă a mortalităţii şi a-i. 
da o soluţiune practică. şi sănătoasă, pentru ţara noas- 
tră.. Şi de aceea mă simt dator de a vă aduce mul- 
ţumirile mele cele mai călduroase şi'a vă da toată 
binecuvântarea ce merită frumoasa, d-voastră faptă,. 

Ştiţi, Doamnelor şi D-lor, că Belgia aro 165 locuitori 
pe kilometru pătrat; pe când în ţara noastră nu sânt 
decât 40 —45 locuitori pe kilometru pătrat mai ales 
după enormele pierderi ce am suferit în timpul răs- 
boiului e posibil să fie şi mai puţin. 

Este deci o chestiune gravă de siguranţă naţio- 
nală, care trebue să ne împingă de a popula ţara, 
noastră cu oameni de care are nevoe şi care pot uşor 
încăpea în cadrele teritoriului ce posedăm. | 

Azilele d-voastră împlinesc acest mare rol. E fru- 
mos de tot că aţi asistat în cursul acestui an 600 le- 
huze împreună cu copiii lor.
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Cifra aceasta, vorbeşte dela, sine şi va face ca 
toată, lumea pătrunsă de importanţa socială a operei 
ce îndepliniţi să vă dea tot ajutorul necesar. 

Imi permiteţi de a mă înscrie cu o cotizaţie 
- anuală de 2.000 lei şi vă doresc să trăiţi ca, să duceţi 
înainte societutea d-voastră,



CUVÂNTARE 

ÎLA DESCHIDEREA CONGRESULUI « SOCIETĂȚII ORTODOXE 

NAŢIONALE A FEMEILOR ROMÂNE 

  

Prea sfinţiţilor şi prea caucernicilor frati 
„întru Hristos 1 

Onorat congres | 

In sfânta Evanghelie dela Ioan (IV. 5. 42) citim: 
<lu vremea aceea, venit-a lisus în cetatea Sa-: 

mariei ce se chiamă Sihar, aproape de locul... unde 
era fântâna lui Iacob. Deci fiind lisus ostenit de cale 
şedea, aşa, la fântână... Şi venind o femee din Samaria 
să scoată apă — zis'a ei lisus: dă-mi să beau... Tot 
celce va bea din apa aceasta, va înseta iarăş, dară 
celce va bea din apa, care eu îi voi da, nu va, înseta, 
în veci: ci apa — care eu îi voi da lui, se va face 
într'însul izvor de apă curgătoare, întru viaţa de veci». 

In decursul dialogului, ce s'a încins între Iisus şi 
Samarineancă,, ea, s'a, umplut de admiraţie faţă de acest 
călător, care i sa părut un prooroc sau chiar Mesia, 

„cel promis, şi ardea de nerăbdarea de a, alerga repede, 
să vestească, tuturor, cine este la fântână. 

Apoi continuă Ioan: «lar — lăsându-și femeea, 
vasul său de apă —a, mers în cetate şi a zis oame- 
nilor : Veniţi de vedeţi un om, care mi-a spus toate 
câte am făcut; nu cumva acesta este Hristos. Atunci 
au eşit din cetate şi veneau la dânsul... Şi mulţi din . 
samaritenii acelei cetăţi au crezut într'însul pentru 
cuvântul femeei... şi mult mai mulţi au crezut pentru 
cuvântul lui... că înşine am auzit şi ştim, că acesta: 
este Hristos Mântuitorul lumii».
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Iată un rol important al femeici în îusăşi activitatea şi viaţa lui Hristos. 
Nu una, ci un mănunchiu de femei îruntaşe din 

„această capitală a ţării noastre — în împrejurări grele 
pentru credinţa şi biserica noastră, strămoşească —au 
alergat —ca, şi Samariteanca — cu sufletul plin de în- 
suileţire pentru propovăduitorul Evanghelici, în toate 
părţile, chemând către Hristos şi biserica, lui, şi către 
ortodoxia legii sale, mai întâi pe cetăţenii din Bu- 
cureşti şi apoi pe cetăţenii țării întregi. 

Astfel a luat fiinţă «Societatea ortodoxă, a, femeilor 
'“române». 

Iată o mişcare lăudabilă! Iată o mână de bune 
creştine şi tot atât de bune românce! Iată un număr 
do vrednice temei, cari au înţeles rostul femeilor în 
mijlocul neamului nostru, de a fi binevestitoarele idei: 
lor nobile, propovăduitoarele învățăturilor salutare, 
adunătoare de mijloace pentru toate scopurile de bine- 
facere şi umanitarism şi în deosebi apărătoarele cre- 
"dinţei "noastre părinteşti şi a bisericii noastre naţio- 
“male, cu toate prea. frumoasele ei tradiţii culturale, 
istorice, artistice, etc. nu numai conştiente de înda- 

"toririle grele ale bisericii, ci şi gata a munci cu zel pentru întărirea bisericii şi pentru reînvierea, tra- ' diţiilor ei, pentru crearea şi sporirea, aşezămintelor ei. 
Onor. Congres va afla din raportul general al - societăţii, rezultatele frumoase ale unei munci de atâţea ani şi va şti aprecia, bunele servicii făcute bisericii şi 

ţării. Rezultatele atât morale. cât şi materiale de până 
acum sunt îmbucuritoare. Ele s'au obţinut în un de- ceniu ; şi dacă considerăm, că jumătate din acest de- " ceniu a fost ani de răsboi — putem numi rezultatele 
chiar prea frumoase, încât. ele ne încurajează şi în- credinţează, că în alţi zece ani — fiind Societatea, 
deajuns sprijinită de vbştea cea: mare a țării — va putea prezenta şi rezultate înzecite. | 

Din parte-mi ţin la acest prim prilej, — când 
am onoarea a conduce congresul acestei societăţi — să, 

- dau expresiunea admiraţiei mele, a, Preasfinţiţilor mei fraţi întru Hristos şi a, bisericii întregi care în năzuin- 
n
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ţole sale a aflat împreună-lucrătoare atât de însufleţite 
şi iscusite, faţă de frumoasele succese obţinute până 
acum. 

Apoi mă simt dator, să îndemn cu toată, stăruința, 
întregul cler şi toate organele bisericii, ca, să, dea, cel 
mai puternic sprijin acestei societăţi şi scopurilor ci, 
pentrucă — ajutorând-o — întăresc însăş biserica, la, 
al cărei altar slujesc şi apără, şi pe această cale cre- 
dinţa, ai cărei propeveduitori sunt. Interese superioare 
ale neamului şi bisericii pretind, să nu existe oraşe. 

„nici chiar sate, în cari această societate să nu prindă, 
să aibă rădăcini cât mai puternice, înşirând mai ales 
„pe toate femeile în şirul membrilor ei, ca astfel să, 
„dăm nu numai bisericii, ci neamului şi ţării un nou 
factor pentru o sănătoasă educare a tinerilor noastre 
„generaţii. Căci rămâne un vecinic adevăr cuvântul 
„adânc cugetătorului Asalay: «viitorul este în mâna fe- 
„meilor, pentrucă ceeace devine omul aceea devine pe urma 
mamei sale. Oamenii cu sufletul nobil, au avut mame 
nobile şi eulavioase. Ele așează. în pieptul copiilor temelia 
culturii. Această temelie rămâne. Pătimirile, timpul w'o 
pot nimici. Furtunile suferințelor trec, și omul se întoarce 
la religia sa, la acea credinţă, pe care a învățat-o de 
pe buzele mamei sale». | 

„Abia se poate aila.-uu cuvânt mai convingiitor 
pentru stăruința de a îmbrăţişa toţi oamenii de bine 

interesele <Sociotăţii ortodoxe naţionale a femeilor ro- 
mâne», care va contribui, prin toate acţiunile ei, în 
măsura, în caro va fi spijinită, ca biserica română să 
aibă credincioşi conştii, însufleţiţi şi gata, de jerttă, 
„pentru nobilele şi patrioticele ci scopuri. 

Proverbele unor popoare aseamănă pe femeia- 
„mamă, cu o îloare şi copiii cu albinele, care sug mierea 
din ea. Dacă e aşa, —atunci albinele vor strânge cu 
atât mai multă miere, cu cât mai multă va produce 
floarea, — adecă mama. 

In cadrele societăţii noastre, mierea, credinţei stră- 
moşeşti şi a dragostei către biserica ci, se va spori 
la toate îlorile-membre ale societăţii spre folosul ti-
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nerelor generaţii şi prin ele spre binele neamului şi 
al ţării. | _ 

Deci, cine-şi iubeşte ţara, neamul şi biserica, pe 
copiii săi şi pe ai altora, să vină la noi şi va ajla 
aci, — după cuvânțul Domnului către Samarineancă, 
«izvor de apă vie» şi de mântuire pentru el şi pentru 
tinerimea care va bea din ea. 

Promiţând acestea, deschie congresul. 

 



CUVÂNTARE 

La CONGRESUL PROFESORILOR UNIVERSITARI, 
12 10Nrg 1920. 

  

Onor. Congres al profesorilor universitari, 

N'aşi fi avut nici o cădere legală de a lua cuvântul. 
în această superioară corporaţiune de profesori dela, 
cele 4 universităţi româneşti, căci deşi am pregărirea, 
teoretică de profesor pentru şeoale secundare — totug 
în viaţa, practică nu am fost decât un modest dascăl 
la o şcoulă primară dincolo de Carpaţi. Dar — fiind: 
invitat din partea d-lui preşedinte al «Asociaţiei» 
dv. — să'mi daţi voie a spune câteva cuvinte. | _ 

Patria nouă este întemeiată. Hotarele ei sunt 
trase ; dar în interiorul ei lipseşte încă sufletul unitar, 
fără, de care consolidarea ei este cu neputinţă. Partea, 
cea mai grea de muncă, în acoastă privinţă revine 
celor ce sunt chemaţi a prevedea trebuinţele învăţă- 
mântului de jos până sus. Răsboiul a dezorganizat 
deabinele acest învăţământ. Dincolo de Carpaţi tre- 
buesc cel puţin 10.000 de învăţători; profesorii secun- 
dari i-am pregătit în 3 luni. In vechiul regat «Bule- 
tinul Ministerului de Instrucţiuni» (No. 495-496-1920) 
publică pe 56 pag. locurile vacante de învăţători, cu- 
prinzând fiecare şir tipărit două vacanțe. Iar la uni- 
versităţile din vechiul regat — pe lângă că sunt vacante 
multe catedre — mi se spune că unii profesori titulari 
de 5—6 ani nici nu dau pe la Universitate, având 
alte ocupaţiuni. 

Dintre cei în funcţie un prea mare număr prea 
se aruncă în valurile luptelor electorale, contribuind
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da înveninarea relaţiilor -noastre sociale şi neglijind 
chemarea atât de sfântă dăscălească. De altă parte 
“multe .puteri didactice au apucat spre alte cariere mai 
:atrăgătoare. e | AM 

Astfel ne esto în primejdie cultura. naţională şi 
“fără asta, în zadar ne-a lărgit viteazul ostaş hotarele. 

Românii au relativ cel mai mare contingent de 
“tineri pe la universităţile lumii culte. Desigur e bine 
a din cuibul neamului să sboare un număr potrivit 

„de tineri şi să adune. mierea ştiinţelor de tot soiul pe 

.-"1a cele mai „vestite şcoli ale tuturor -popoarelor. Dar 
“mulţimea cea mare a tinerimii universitare trebue 
isă-şi facă studiile acasă, la noi, căci ca popor încă 
nedeplin format, caro acum aro să-şi închege șuiletul 

-şi ţara într'o unitate omogenă, are trebuinţa in- 
-dispensabilă a-şi încălzi suilotul pontru un apostolat 
“special în sânul poporului român şi căldura acestui 

- „apostolat n'o poate tinerimea, sorbi decât din gura pro- 
„esorilor noştri universitari cari cunosc nevoile nea- 

:mului. 
Ce frumoase îndrumări a dat de ex. Universitatea, 

“din Bucureşti tinerimii şi ţării în jurul intrării în 
răsboi şi a realizării idealului nostru naţional. Ase- 
'menea îndrumări spre mişcări ideale, e chemată U- 
miversitatea a da, iar nu a hrăni patimile sociale şi 
“electorale destul de înăsprite. 

Mărind ţara, ni s'a sporit popoarele neromâne. 
“Unele ne sunt mult superioare în cultură. Acelora nu 
Je putem impune, decât prin muncă şi rezultate cul- 

“turale superioare, ceeace este o necesitate de stat de pri- 
nul rang. . 

In scopul acesta se cere ca lucrătorii în via învăţă- 
'mântului peste tot, iar mai ales din cel superior să 
-depună întreaga lor energie în slujba catedrei. Ştiinţă - 
:şi cultură fără linişte, nu se poate. 

Scriitorul conte Platten zice : 

Dem, ergiebt die Kiinst sich răllig 
„Der sich cbllig îhr ergiebt, 

Ceeace afirmă Platten despre artă, unde ajută,
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mai mult . talentul: înăscut; aceea, faţă. cu: ştiinţa se 
“cere în măsură. mult: mai mare,. căci» aicea este. hotă- 
râtoare munca încordată, ca'.a acelui astronom âpro- 
fundat în scrutările sale, care stă ziua-noaptea la 
-ochianul său, până orbeşte; 

Deci:să nu fie cu supărare;. dacă; cai părinte su- 
fletesc” al tuturor: şi ca mitropolit al ţării: cu: toati- 
"bunăvoința, dar — îndeninat:: de: dragostea; de; ţară. şi 
neam — recomand tuturor: celor: aplicaţi pe tărâmul 
învăţământului 'de' jos. până. sus:. mai - puțină: politică. 
militantă, nici:o agitație electorală, pătimaşă; mai! multi: 
muncă adevărată şi pozitivă. în jurul: catedrei, căci după, 
vorba lui. Caalyle- «munca adevărată: este; avanghelia. 
viitorului». Se Te PI II ae



CUVÂNTARE 

TA MĂNĂSTIREA DEALULUI CU OGAZIUNEA AŞEZĂRII ÎN AIOR- 

MÂNT DEFINITIV A CAPULUI LUI MIHAI VITEAZUL, 
26 Avausr 1920 * 

Sire, e 
„Iubit popor, 

In capul lui Mihai, înaintea căruia cu evlavie 
stăm — ca în faţa unor sf. moaşte—s'a plăsmuit 
pentru prima dată idea măreaţă a unităţii naţionale 
a neamului românesc. | | 
„„„ Vitejia şi energia lui — fiind ajutat de-o mână de 
boieri cu inima largă şi de însufleţiţi ostaşi —a şi 
întrupat acest pâna” îndrăzneț. Dar — durere — biru- 
imţa lui n'a putut fi de lungă durată ; a, fost numai 
un vis plăcut şi trecător. Lipsea — pe atunci — forţa, 
care. să cimenteze izbânda ; lipsea, conştiinţa, naţională, 

Şi totuş . fapta, lui Mihai a fost de mare preţ, că, 
ne-a, întemeiat, prin ea o scumpă tradiţie, ca, astfel ge- 
neraţiile viitoare să aibă — pe lângă celelalte elemente - 

cari constituesc individualitatea, etnică . a românilor 
de pretutindeni — în biruinţa lui Mihai un izvor de 
puternică” înrâwire şi hrană, pentru aspiraţiunile nea- 
mului. 

In curs de trei veacuri a sosit. plinirea vremii : 
tărâmul s'a cultivat: idea s'a copt şi dreptul Dum- 
„nezeu a întocmit împrejurări mondiale prielnice, ca 
„Maiestatea Voastră, însoţit de însufleţirea întregului 
neam, s'o puteţi culege. Şi cu. emoție, constat, că cei 
aici de faţă trăim o clipă din cele mai sfinte din viaţa, 
neamului, când — lângă capul mort şi totuş dătător
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de viaţă al Viteazului Mihai — vedem în floarea, vieţii: 
pe cel mai glorios al II-lea, Mihai, carele a înfăptuit. 
pentru vecie visul lui, pe iubitul nostru rege Ferdi-- 
nand I, cela ce cu întreg poporul său s'a inspirat din: 
tradiţiile lui Mihai şi din aspiraţiunile izvorite din ele.. 

Iubit popor român! Cultivă cu îngrijire toate tra- 
diţiile scumpe ale trecutului tău căci ele sunt o hrană 
bogată a tuturor comorilor sufletului tău. o 

Sire, 

Mihai a fost un suflet mare, expansiv. 
El s'a născut — ca. mulţi alţii — cu câteva vea= 

curi mâi înainte de vremea lui. El a, simţit aceasta... 
Şi, — prevăzând că biruinţele lui nu vor fi de lungă 
durată — a, dat pretutindenea o deosebită atenţie bi- 
sericii' noastre strămoşeşti, fiind 'convins că biserica, 
va, susţine mereu vie idea unităţii sufleteşti a răsle- 
țitului neam românesc şi în aceasta vedea el garanţia, 
viitorului nostru. . Mă Aaa _ 

Astiel la Alba-Iulia a reînfiinţat — iar după îs- 
toricul N. Iorga a chiar înfiinţat — mitropolia orto- 
doxă; a româniloi, câri mai înainte erau -organizăţi: * 
mai mult în «sate şi biserici». Având lângă sine cle- 
ici cucernici, a şi aşezat acolo mitropolit; iar la Vad, . 
tot în Ardeal, unde celălalt mare şi Sf. Voievod Şte- 
fan al Moldovei, înființase episcopie, a trimis episcop- 
pe loan Cernea. Până şi la Muncaci a aşezat episcop: 
pe Sergie dela Tismana. Cu un cuvânt, a pus temelia: 
unei organizări puternice a bisericii, cu adâncă pre- 
vedere şi pricepere. Incă în convenţiu, încheiată îh 
1995 cu Sigismund Bathory, principele Ardealului, in- 

„ trodusese un punct în inţelesul ca, «toate bisericile din 
„Ardeal să se supuie mitropolitului dela 'Târgovişte»,. 
care — de atunci — deveni «al Ungro-Vlahiei»; «şi să; 
trăiască, după datinile şi obiceiurile bisericii de din- 
coace de Carpaţi». Astfel puse baza unităţii de cre- 
dinţă şi sufleteşti a românilor. Lucru mare. „ 
"Iară — după ce cucerise şi Moldova — a, convo-- 

cat în Iunie 1600 la Iaşi un mare Sinod, în cât nu=
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mai împărații. bizantini mai avuseseră în vremuri bune 
"atâţia vlădici în jurul lor. Erau de faţă — pe lângă e- 
ipiscopii Munteniei, — Nectarie patriarhul Ohridei, Dio- 
misie Ralli, mitrop. Bulgariei, Gherman din Cesarea 
lui Filip, "Teofan mitropolitul din Vodena,. Petronio 
dela Muncaci, ete. Aci- sau ales epișcopi pentru Mol- 
“dova în locul celor fugiţi cu Eremiă Movilă;:s'a ho- 
tărit, ca egumenii mânăstirilor să fio pământeni, adică, 
-sa cerut; naţionalizarea, ierarhiei sf. mânăstiri, deşi 
spiritul naţional pe acel timp nu era pronunţat, ca acum. 
___ Succesele politice şi naţionale ale lui Mihai nu 
s'au susţinut, ci s'au prăbuşit repede. Dar biserica, 
:strămoşească şi organizaţia ci au rămas, ca să creeze 
unitatea noastră de credinţă, unitatea sufletească şi 
culturală, cari au pregătit terenul pentru unitatea, na- 
ională, ce avea să fie. | 

„Deci, Maiestate şi iubit popor român, faceţi tot 
«co puteţi pentru înălţarea şi întărirea bişericii stră- 

- moşeşti, ajutorână, sprijinind şi sporind instituţiunile, - 
“mijloacele şi puterea ei, căci numai ea este chemată 
să contribue în măsură mai mare, decât orice alt aşe- 
zământ, la închegarea pe vecie. a scumpei. noastre 
Românii mari. | 

„Sire, 

„ Precum -prin viaţa Mântuitorului Hristos din tes- - 
tamentul nou, sau împlinit multe. proorociri ale ve- 
«chiului: testament, aşa. Maiestatea 'Ta prin măreaţa 
înfăptuire a unităţii noastre naţionale ai împlinit proo- 
rocia lui Ezechil (XXXVI-24-28) unde zice: «Şi voiu 
lua pe voi dintre neamuri, şi vă voiu aduna pe voi 
din toate ţările, şi vă voiu aşeza pe voi în pământul 
vostru ; şi voiu stropi peste voi apă curată şi vă veţi 
:curăţi de toate necurăţiile . voastre şi de toţi idolii 
voştri. „„.Şi vă voiu da vouă lumină nouă, şi. duh nou 
woiu da întru voi şi voiu lua inima, cea, de piatră din 
trupul vostru şi voiu face, ca, să umblaţi... în pământul, 
pe care l-am dat părinţilor voştri». Ma 

. Astfel —precum după. cuvântul Scripturii :«cerul
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şi pământul va; trece, iar din legea lui Hristos nicio 
iotă nu se va pierde», — aşa şi ţara românească lăr- 
gită şi întregită de Maiiestatea, Ta va rămâne în veci, 
ca:0 proorocire realizată, 

Sire, 

Când stau în ' faţa; acestor îndoit sfinte moaşte, 
înainte de a le aşeza la locul de vecinică, şi acum li- 
niştită, odihnă, —— simţese cum duhul marelui Mihai mi, 
inspiră să dau neamului — ca mitropolit al ţtirii — încă, 
o: scumpă învăţătură, 

Iubit popor, 

„Mihai — plecând din aceste părţi — a, cucerit 1ni 
mâi puţin de o lună Ardealul, intrând triurifător în. 
Alba-Iulia. Apoi sa: îndreptat: spre: Moldova, unâe 

_ Domnul era, unealtă a streinilor, şi a cucerit-o, ajungând: 
"la 8 zile până la Hotin. Astfel în vara, anului 1600 de- 
venise stăpân! al tuturor românilor. Era un: uriaş, un 
geniu militar, pe care ui scriitor bizantin “îl cântă şi 
aseamănă cu Achile şi Alexandru Alacedon. ! 

Şi totuş măreţia lui n'a putut întuneca patimile 
noastre strămoşeşti : «In jurul Movileştilor, a duşma.- 
nilor lui statornici, la Iaşi în jurul lui Eremia şi în 
Muntenia în jurul lui Simeon, — şi-a ridicat din nou: 
capul ura, intrigile, oarba neunire, interesele familiare; 
particulare, josnice, etc., şi cu sprijinul streinilor dia 
afară domnul tuturor românilor — uriașul Xlihai — a, 
rămas un: domn pribeag, fără nici un petic de pământ, 
încât, însoţit de abia 70 — 80 ostaşi a plecat la Viena, 
şi la Praga casă arate împăratului Rudolf, că «nă- 
zuinţele sale pentru cauza creştinismului au fost mai. 
curate, decât lumina soarelui pe la apmidzi». -. 

Ucis mişeleşte, moare că un îndoit mucenic : al 
creştinismului şi al românismului în vârstă de abia. 
43 ani. 

Unde-ar fi tara, unde-ar îi neamul azi, dacă alcă- 
tuirea! lui Mihai şi multe alte succese măreţe ar îi
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stat în picioare şi n'ar fi fost prăbuşite şi de-a, pismei 
răutate şi de oarba neunire, şi de marile patimi ale 
micilor pigmoi, pe cari nici viitorul neamului nu-i 
încălzeşte. 

In numele lui Mihai strig neamului întreg: Ro- 
mâni ! Suprimaţi-vă şi înăbuşiţi interesele particulare, 
personale, familiare şi egoiste, şi le supuneţi binelui 
obştesc, intereselor naţionale ale țării, împlinind cu 
toţii şi pretutindenea pe pământul României testa- 
mentul lui Mihai, cuprins în rugămintea adresată, 
înainte de moartea sa căpitanilor săi! 

«Spuneţi Doamnei mele, să nu se mâlnească 
eşin dubirea ării, fiii mei să-i crească. 

In : veci pomenirea Viteazului Mihai şi a faptelor 
zau şi slavă gloriosului său urmaş Ferdinand IL.
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Pela anul 1821 se cânta aci, în Iaşi, într'o at- : 
mosferă, de deosebită, însuileţire un imn naţional, cam: 
în felul imnului « Deşteaptă-te Române», dela, 1848. 

Cuvintele acestui imn se atribue marelui mitro- 
polit Veniamin Costache. In ultimele versuri, care 
sună astfel : 

«Dumnezeule preanali, de ce suferi tirania ?» 
«Izgoneşie toţi vrăjmaşii, şi-i sdrobeşte cu mânia» 
«Şi în palria cea dulce, pe noi pe toţi, ne adună» 
«Ca la a Tale aliare, să putem cânta "mpreună». 

Se vorbeşte de unirea tuturor în o «patrie dulce». 
Şi cum din istorica Moldovă au pornit în cursul vea- 
curilor atâtea mişcări generoase şi nobile şi cum pă- 
mântul acesta scump al Moldovei, a fost leagănul 
prielnic pentru atâtea gânduri şi idealuri măreţe, cari 
au înfiorat cu farmecul nădejdii întreaga -suflaro ro- 
mânească, nu este exclus, că mitropolitul Veniamin s'a, 
gândit nu numai la izgonirea «duşmanilor» din Mol- 
dova, sau ci şi lo unirea principatelor, ce avea să ur- 
meze şi chiar la unirea, integrală; a neamului din zilele- 
noastre. Şi iată precis după 100 de ani, toţi ne-am 
adunat într'o «patrie dulce» încât astăzi fraţii preoţi 
din toate ţinuturile româneşti la, slujba, din sf. biserică. 
a Mitropoliei au putut «cânta, împreună nu ca oasepţi, 
ci la ei acasă. 

* Această înviere naţională şi-a avut, ca şi Mân- . 
tuitorul Hristos pe înainte mergătorul ei. Acest înainte



mergător a fost «unitatea credinţei strămoşeşti». căci 
românii — ori unde au trăit până acum — s'au închinat 
din cele mai vechi timpuri la aceleaşi altare. 

Din această unitate a credinței a izvorît unitatea, 
limbii, a acelei limbi pe care au propoveduit-o cărţile 
rituale şi bisericeşti, eşite din tiparniţele monastirilor 
nuntene şi mai ales moldoveneşti. Iară din unitătea 
limbii a eşit unitatea culturală. 

Această intreită unitate, această Sf. Treime de 
credinţă, de limbă şi do cultură, a fost premergătoarca, 
Unirii celei mari, care sa înfăptuit în zilele noastre 
prin vitejia armatelor: române în îrunte cu viteazul 
lor căpitan Ferdinand ]. Această vitejie de arme însă, 
mar îi trainică, dacă, nu ar exista chiagul sufletesc 
care să birue toate curentele duşminoase existenţei 
noastre, ce mereu îşi ridică capetele aineninţătoare. 

La plăimădirea acestui chiag, biserica strămo- 
șească a avut în trecut şi trebue să aibă şi în viitor 
rostul ei ! cel mare, desvoltând o forţă covârşitoare 
întru plămădirea sufletului întregii sufliri românești. 

„Biserica, noastră, de pretutindenea, adeseori mo- 
destă, ctim a fost are merite neperitoare, recunoscute 
de toţi istoricii. învățații şi adânc cugetătorii. acestei 
ţări. Clerul ci, învăţat sau neînvăţat, a avut un suflet 
mare, a fost la locul său şi nu s'a dat la oparte dela, 
nici un soiu de muncă pentru salvarea neamului său. 
EL a îndeplinit cuvintele Apostolului Pavel: «făcutu- 
m'am tuturor toate, ca pe toţi să-i dobândesc». Nu 
este nici un ram al activităţii publice, la care să nu-şi 
îi făcut datorinţa. Unde a, fost trebuinţa mâi mare, 
acolo şi-a oferit clerul puterile, «făcându-se tuturor 
toate», nu numai în sensul cuvintelor ap. Pavel, ci în 
sensul, ca pe toți să-i câştige «pentru salvarea, etnică 
a neamului», căci aceasta era suprema necesitate a 
timpului. 

Dar cu aceasta, s'a încheiat o epocă, : a bisericii. 
Acum am ajuns la o răspântie ; începem o epocă nouă. 
De acum o altă activitate ne aşteaptă, de acum clerul 
trebue «să se facă tuturor toate, ca pe toți să-i câş- 
tige» aşa precum a înţeles Pavel «numai pentru Hiistos.
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De acum preoţii trebue să-şi pue toată, energia lor în 
slujba misiunii exclusiv preoţeşti, pentru. cobortrea, aci 
pe pământ a împărăției lui Dumnezeu. Succesiv trebue 
deci să se retragă, de pe toate terenurile de activitate 
mult puţin incompatibile cu chemarea, curat preoțească, . 
codând acele locuri oamenilor de 'specialitate, căci 
numai aceştia vor-putea presta maximul posibil de 
pricepere şi muncă şi vor putea obţine succese evi- 
donte. Iară preoţii să muncească, ca, învăţăturile noîn- 
trecute, sublime ale lui Hristos să intre în toate su- 
fletele şi să prindă rădăcini, devenind motorul puternic, 
dela care să mâneco de acum toată activitatea inai- | 
viduală, familiară şi publică românească. Poate acţiu= 
nile indivizilor şi a corporaţiunilor să fio conduse de 
principiile lui Hristos, căci numai atunci biserica, îşi 
va îi îndeplinit toată datoria; 
„Dar pentru ca biserica, să se poată, apropia de 
această ţintă, frumoasă şi creştineasciăi, se cer multe 
lucruri, pe cari ar fi greu a le oxpune aci; dar mai 
ales două sunt mai imperios cerute de împrejurările 

„de acum. | E 
„Cel dintâi este: organizaţia. din nou a adminis- . 

trațioi din biserică, fără a schimba, însă temeliile sale 
divine, dogmatice, apostolice şi. canonice. | 
„_ Blemente pentru punerea acestei tomelii nouă, 
vom găsi din belşug în organizaţiile bisericilor din 
toate provințiile româneşti. Ele trebuosc studiate, se- 
lecţionate, acceptând numai ceeace în timp s'a dovedit, 
a îi bun şi practic şi întregite cu tot co credem de folos 
pentru a putea, ridica, biserica la vechea strălucire Şi a 
o „face să îndeplinească. mai cu succes misiunea-i grea. 

Un lucru dela început este lămurit şi anume că 
salvarea, intereselor bisericii nu se poate face fără a 
pune această, organizaţie pe bază do autonomie. E 
cam impropriu acest cuvânt, dar n'avem altul. Dar să 
nu se sperie nimeni de cuvântul “acesta, căci: prin 
această, autonomie nu înţelegem altceva, decât căbi- 
sorica însăş prin organele sale să-şi conducă şi să re- 
guleze afacerile sale interne, fără amestecul intereselor 
Jăturalnice de tot soiul şi fări să rupă acolo unde
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trebue legătura cu ceilalţi factori, cu Statul şi orga- 
nele lui. Asta nu numai 0 voim, ci insistăm cu toată 
hotărtrea, ca biserica noastră să fie biserică naţională 
a statului român sau acesta să-şi păstreze confesio- 
nalitatea, sa, fiind stat ortodox român, ceeace în mod 
firesc pretinde chiar legături intime între stat şi 
biserică. 

Şi chiar dacă ar avea, cineva greşita, intenţie de 
a rupe cu totul biserica de stat, lucrul acesta n'ar fi 
cu putinţă în fondul lui, căci poporul nostru, când 

vorbeşte de religia sa o numeşte -«lege românească», . 
fiind atât de contopite interesele credinţei sale cui firea, 
cu interesele şi cu aspiraţiunile sale naţionale. 

Dar în mod normal nimic nu se poate conduce 
prin factori în afară de organismul său. Asta e olege 
naturală. | 

- Universitățile, asociaţiile şi alto aşezăminte încă 
îşi au autonomia lor; ; deci viața bisericii cum ar putea 
și normală, când ca s'ar dirige din afarti? Biserica doar 
este un organism viu ca, şi “organisriul -Gmenesc. Vai 
de acel om şi de traiul lui, când viaţa îi este susţi- 
nută, prin înjecţiuni de scrumuri, din afară, când prin 
continue fricţiuni externe trebue să-i pue în mişcare 
pulsul vieţii. Biserica ca orice organism sănătos trebue 
să-şi aibă inima, care e organul principal de viaţă, 
aşezată înăuntrul său. Acolo să funcţioneze normal, 
împrăstiind forţele de viaţă în toate arterele şi fibrele 
organismului ca nici un organ să nu se _atrofeze, ci 

să îie viu şi productiv. 
Iar acum când voim să croim temeliile noi pentru 

organizărea, bisericii din România întregită, eu ştiu 
foarte bine, că mai înainte trebue fontă o diâgnozii 
bonă, stării de azi a organismului, pentru a menaja 
ce va fi bun şi a lecui ce ar fi de îndreptat. Şi ar îi 

nevrednic acel medic sau în cazul nostru acel cliriarh; 

care n'ar avea 'cel "puţin nobila-intenţie dea îndrepta 
un rău existent. In această intenţiune a mea, unii nu 
m'am înţeles şi unele cuvinte mi-au fost interpretate 
greşit ! Eu am constatat în principiu, fără cea mai 
mică picătură de pâtimă, personală, că biserica din
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vechiul: regat a fost încătuşată de politicianism, . de interese străine de; biserică. Trebue să o desfacem din aceste cătuşe. Şi de nu voiu putea întăptui. aceasta, voiu putea muri foricit şi pomenit de îrăţiile voastre, şi fiindcă numai am năzuit să, am acest gând. În magnis et voluisse sat. | Idea aruncată, nu va, pieri, ci se va întări şi 
coace, încât înfăptuirea ei trebue să urmeze. 

Ca să vedeţi ce mentalitate: greşită, s'a format în .. vechiul regat în privinţa, conducerii bisericii, este foarte 
grăitor şi clasic următorul caz. In ziua de Si. Cruce din anul acesta, am vizitat o. mânăstire de călugăriţe, 
şi — după slujbă şi cuvântarea, rostită, în biserică — am 
îost:rugat. cu toată insistența . de stareță, să intervin 
eu, “mitropolitul ţării, la, Cassa, Bisericii pentru a li se. 
lăsa. ca duhovnic al “mânăstirii, stareţul : mânăstirii 
cutare şi a. nu fi îndrumate la preoţii do mir. Se poate 
ceva mai umilitor pentru. biserică, decât 0. aşa men- 
talitate ? - . o : 

+ Eu mitropolitul ţării, -nu pentru un econom. sau 
altceva de asemenea, natură, ci. pentru lucrul cel mai * duhovnicesc, inerent misiunii celei mai curat biseri- 

„cești, care trebue să fie exclusiv în mâna, bisericii, să mă rog do cei civili dela Cassa Bisericii! -.. NE „Eu nu am nimiccu cei dela, Cassa Bisericii, cari 
sunt oameni foarte de treabă, şi pentru aceia, pe cari - îi cunose am. toată, simpatia personală, dar cu am. în 
vedere ințereselo şi demnitatea, bisericii şi a clerului 

„ei, Căci, ce aţi-zice, d-v. şi ce ar zice lumea, dacă, de 
ex. un militar ar trimite la mine, să fac cu un plan 
strategic pentru a apăra —să zicem —linia Hotinului, care ar fi periclitată ?! Deci fiecare la lucrul stu, la 
cercul căderii sale, şi totul va, putea decurge armonic. 

„_De aceea, preoțimea ar fi netrebnică, dacă n'ar fi 
solidară cu mine, capul bisericii şi cu episcopatul 
întreg, pentru înfăptuirea, autonomiei bisericii, aşa cum 
o plănuesc eu, 

__ “Şi dacă noi suntem curaţi în gândurile noastre 
și solidari, cari politiciani vor încerca să ne stea îm- potrivă? Din contră ne vor sprijini, căci toţi îşi iubeso
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fiscrica. Şi oamenii politici conducători, cu cari am 

orbit, nu sunt împotriva unei organizaţiuni autonome 
a bisericii, în forma proectată de noi. 

II. 

Dar oricât de bună ar fi organizaţia, şi legea îun- - 

«damontală, pe caro ne va succede a ageza biserica, 

«ea va rămâne un organism fără vlagă, forme goale şi 

xoci —care nu vor. da roado—dacă nu vom şti. vărsa 

în ele duh do viaţă, un suflet nou. In scopul acesta; 

ne trebue o preoţime bine instruită, şi educată, care 

să lucreze cu mai multă putere şi numai pentru bi- 

serică, Până acum: preoţii din provinciile desrobite au 

rebuit să muncească mai mult pentru existenţa, nea- 

mului ;-.iar: coa.:din vechiul. 'rogat: asemenea a fost 

preocupati, de gândul desrobirii. neamului şi de ce- 

lelalte lipsuri alo ţării ; iară cinter arma silent musae», 

adică au. stagnat, multe câto erau de trebuinţă,.pe te- 

xonul curat bisericesc. Acum însă a trecut vremea, 

-enciclopedismului lui - Asaki şi Heliade Rădulescu, cari 

“făceau şi cursuri: şi cărţi de aritmetică şi de gramatică 

şi poezii şi literatură, etc., altcum ne alegem cu «ex 

-omnia aliquid, ex toto nihil». | - - 

Deci şi: preoțimea în toată întregimea ci — nu 
numai o parte — trebue să iasă din această 'epocă a, 

-enciclopedismului, în care a trăit până azi, fiind un 

product al tiimpului şi al împrejurărilor. Nu mă ex- 

„ceptez în această . privinţă nici pe mine, căci până, 

„acum şi eu am fost activ nu numai po terenul bise- 
icesc, ci 'şi pe cel şcolar, cultural, artistic, economic, 

ete., am înfiinţat chiar şi 2 bănci, căci interesele vitale 

ale : poporului român din partea locului cereau nea- 

mânat aceasta, Acum însă a sosit timpul, să îndreptăm 

+oate scăderile, ce le-am avea, şi să complectiim toate. 

insuficienţele pregătirii. noastre. | 

__ Sf. Grigore de Nazianz, case a devenit un dascăl al 

bisericii răsăritene şi un sfânt, dându-și seama de greu- 

tăţile preoţiei, a fugit la început de slujba, parohială. . 

Cine îmi va, putea, deci face imputare mic, când 

12
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dela preoţii noştri voiu cere tot mai mult, spre ă puteâ. 
corespunde cât. mai bine cerinţelor de azi ale bisciieii ? 
Ne trebue deci o preoţime bine pregătită, cu o aleasă; 
cultură atât universală, filosofică chiar, cât şi teolo- 
gică, căci mai ales la oraşe, numai astfel va putea, 
stăpâni şi massa cultă a credincioşilor, cu pretenţii ma: 

: mari ca în trecut; Dacă astăzi multă lume nii e mul- 
tumită de noi; nu noi suntem de vină, ; căci dela, 1872— 
1893, educaţia, . clericilor .n'a mai fost în mâinile bi- 
sericii. Şcoalele teologice sunt conduse de guvern. La, 
numirea directorilor şi:protesorilor-de seininar, chiriarhii - 
nici nu sunt întrebaţi. Motivele politice au fost până 
acum hotăritoare la nuimiti. Ru nu zic, că nu sunt. 
acolo profesori foarte buni ;. irobue înâă ca, bisetica, să-i 
aleagă, din punctul nostru de vedere căci în seminarii 
trebue profesorii să aibă Y pregătire nu numai d 
liceu, ci o pregătire specială, pentru trebuinţele se- 
minariilor şi ale clerului de mâine. Aşă este în toată 
lumea, numai. la noi nu. 'Prebue să ini se dea nouă . 
toată conducerea, şcoalelor şi afacerilor bisericeşti ; ş:: 
aceasta cu toată, încrederea; doar noi nu sunteră grecii 
din Fanar san călugării venetici, cari. să despuem bi- 
serica de toate bunurile ei, ci noi suntem os din oasele 
acestei ţări şi trup din trupul ei şi voim progresul ei 
şi să-i asigurăm o existenţă, veşnică. 

Treburile bisericii vom şti noi a le conduce înai 
bine decât oricare alţii, căci avem şi piegătirea nece- 
sară şi am crescut şi ne-âm jertfit “pentru ăceasta. 
Dacă noi vom putea înfiptui acest gând, vom face. 
un mare bine nu numai bisericii, ci pe calea ăcâaste, 
vom îace şi neamului servicii. înzecit mai bune şi mai 
evidente. | | | 

Şi fiindcă eu am fost de mult prietennl unti lu:- 
minări mai bune a clerului şi piiri congrese, cum au. 
toate clasele de funcţionari cinstiţi, arma ţinut să iau 
parte, mai ales la primul congrăs preoţesc, de când 
ocup dignitatea, d6 rhitropolit prirăat, căci «undă este 
tiuma, trebue să fie şi aihipăstorulu: Acesta e un in- 
teres comun al bisericii, precuin se vede şi din cu- 
vintele : Eu sunt viţa, voi mlădiţele».
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Legătura aceasta, dintro chiriavhi şi cler trobue să 

fie organică şi statornică, căci — de o parte numai aşa 

xa, avea viaţă, tulpina, sucul şi hrana necesară din 

rădăcină şi crengi, iară —de altă partie numai aşa vor 

produce mlădiţele roadele binefăcătoare pentru cei ce 

aşteaptă a le gusta şi a se hrăni cu ele. | 

- Ştiut fiind acest raport dintre părinte şi fii, preo- 

1imea, chiar cuvânt aspru de va auzi din gura noastră, 

să, nu-l ia în nume de rău, căci e izvorit din dragostea 

părintelui către fiu, cu gândul de bine pentru toţi. 

” “In fine, doresc, ca acest congres să dea cât mai 

multe roade, şi să fie cât mai activ, căci să nu uitaţi 

un lucru: «Preoţimea atât va îi considerată cât îi va 

+i activitatea de rodnică şi cât va şti să se valoreze»: 

Când clerul va îi solidar, tara îi va da tot ce 

cere, mai ales că el nu cero nimic pentru sine, — afară 

de o cinstită existenţă fără, griji materiale, — încolo 

zotul pentru țară şi neam. , | 

| Cu acestea binecuvintez lucrările congresului, bine- 

cuvintez pe cei de faţă şi pe cei cari nu au putut îi 

aici, — dorind, câ cele spuse de mine să se întrupeze 

"cât mai curând, şi atunci trubadurii neamului iarăş 

ne vor cânta: o 

«Preoţi cu crucea "n frunțe 

«Căci! ţara e creştini» şi vrea să-şi desvolte în- 

+reaga viaţă din viitor pe temelia probată, a credinţei 

strămoşilor noştri şi'a frumoaselor tradiţii bisericeşti 

şi naţionale. i |
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Drept reprezentanţi ai sfintei biserici ortodoxe- române din vechiul regat şi din provinciile desrobite şi acum pe veci unite cu patria mumă, întrunitu-ne-am, la această istorică, adunare, ca să creăm acele noi temelii, pe care să, organizăm în mod unitar biserica, din întreaga, ţară, - | 
Aceasta, este o datorinţă a tuturor fiilor bisericii noastre, care doresc, ca, — precum întrecut a fost nu numaâi . propoveduitoarea, evanghelici lui Hristos la românii de pretutindeni, ci şi înainte-mergătoarea, şi - pregătitoarea, unităţii noastre naţionale, — aşa, şi în, viitor să poată munci cu puteri întărite şi cu rezultate mai evidente, atât la cobortrea, împărăției blândului; Nazarinean pe pământul locuit de români,. cât şi la închegarea, sutletului românesc unitar prin credinţă, prin limbă, cultură, prin iubirea, de ţară şi neam şi de toate scumpele tradiţii ale trecutului nostru. | Şi când vorbim de .biserica, ortodoxă română, să; nu uităm, că la nici un popor din lume n'a avut bi- serica acel rol preponderent ca, la, poporul român, „caro din amalgamul dacic şi roman s'a plăsmuit astfel, încât s'a născut deodată Şi român, şi creştin, Deaceea, în întreaga, fiinţă, şi în sufletul poporului român aceste. 2 elemente sunt în mod organic atât de concrescute, încât nu se pot despărţi. Iar în cursul trecutului nostru sbuciumat de aproape două mii de ani, această, sinteză. xomâno-creştină a stat.la baza, tuturor acţiunilor în- tregului neam, care formează tot atâtea tradiţii scumpe şi neperitoare, din care ne hrănim zilnice şi ne însu- 

  

1) Notă. Pentru Compunerea proiectului de organizare uniformă a. . bisericii din întreg regatul.
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fleţim pentru noi îndemnuri, spre binele şi progresul 

neamului. 
: 

Sună aproape banal a mai întări acest. adevăr cu 

cuvintele marilor cugetători ai neamului ; totuş merită. 

retnviate cuvintele însufleţitului român Vasile A. Ureche, 

când zice în o scrisoare mitropolitului primat Calinic 

Miclescu: «Cine — având ocaziune a răsfoi- paginile 

istoriei noastre — n'a văzut cu inima, plină do recu- 

noştinţă — ce datoreşte bisericii națiunea română ? 

Națiunea română amintindu-și cu iubire, că biserica 

a fost cimentul reinchegător al României, — ştie, că. 

biserica a conservat în juru-i poporul, când era risipit 

politiceşte, că multe veacuri n'a despărţit sorţile sale 

de ale bisericii, ci —fie zi de bucurie, zi de soare, 

fie zi de păs şi de doliu, — românul le-a împărţit cu. 

marii prelați ai legii sale sfinte. Mă 

«Si astăzi chiar acela, care ccarcă, a despărți, în 

- numele ştiinţei şi al progresului, pe român de altarele 

sale, erezie face şi: de ştiinţă, şi de cultură. „Acela, 

_ citind în cărţile altor popoare şi ale altor biserici — 

aduce cu mintea greşită luptele şi scăderile bisericilor 

sirăine în ogorul cel de pace şi de iubire al bisericii 

noastre. democrate şi naţionale. | 

«Prelaţii bisericii noastre, numai atunci au zis şi 

vor zice «non possumus» de câte ori -li s'a cerut şi 

li se va cere să despartă biserica de naţionalitate» (1880). . 

Tar. distinsul bărbat de stat Dimitrie Sturza, a spus 

în o vorbire, ţinută la senat în 1893 cu prilejul vo-. 

tării legii clerului, cuvintele: memorabile pentru: orice 

român : «Deaceea să vă spun drept, — chiar dacă, n'aş 

fi creştin şi creştin ortodox din convicţiune — totuş 

aş apăra biserica, ortodoxă ca o instituiţiune naţională. 

din -punct de vedere politic, ca om de stat». 

„Am scos la iveală aceste constatări, spre a con- 

vinge pe bărbaţii noştrii de stat, că —nu numai ca 

fii credincioşi ai bisericii noastre strămoşeşti, ci şi ca 

bărbaţi de stat — au sfânta şi patriotica datorinţă,. 

a nu mai ţinea această biserică în starea de umilinţă, 

în care a ajuns, dupăce i s'a, secularizat, averea, 8i- 

4 iobăgia sufletească, în care a ajuns pe urma legii:
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clerului din 1893 şi mai ales pe urma modului, cum „adesea au fost aplicate dispoziţiunile ei. | 
Deci acum când':bisericile din provinciile desrobite ne aduc o organizaţie „superioară, trebue să ne forțţăm “toţi, chiriarhi, clor Şi popor şi fruntaşii politici ai țării .a aşeza la baza ei acele temelii - puternice, . care nu numai să .mijlocească, ridicarea: bisericii la -vechea-i “strălucire, ci să-i dea, putinţa a desvolta o activitate pastorală cu cele mai mulţumitoare rezultate atât pentru credincioşii ei, cât şi pentru credincioşii ţării. Noi am redactat «principiile fundamentale pentru organizarea “unitară a, bisericii ortodoxe. române din întregul regat român» în 18 puncte, pe care le-am cuprins în ope- “zatul tipărit co vi se va împărţi imediat. e “Ca unul — care prin o activitate încordată, m'am -zidicat dela cea mai inferioară, treaptă; a slujbelor bi- sericeşti. şi: am trecut în curs de 1/4 de veac prin toate 'până la dignitatea, de, mitropolit primat, mi-am format în această privinţă, convingeri izvorite din o oxperi- enţă lungă. Aceste convingeri le-am depus în acest “operat în cadrele „unei. diagnose, în aceste momente inomis necesare sţărilor din organismul bisericii noastre, năzuindu-mă a prezenta, vederile: mele — tocmai ca să .fiu uşor înţeles — în modul.cel mai simplu şi sumar, cu ocolirea escursiunilor istorice teoretice, ca să nu ne pierdem în labirintul multiplelor chestiuni, ce se ivesc în preajma; unei alcătuiri atât de mari, cum este “organizarea, bisericii, ia Si Mai pe sus .de toate desbrăcat de orice interese, 

am fost călăuzit exclusiv de dorul de a sluji bisericii noastre -ca fiu şi credincios, care nu doreşte altceva „decât a-i: asigura, şi. deschide calea ce duce la, binele Si progresul ei, fără a, pierde din vedere nici binele: :meamului. şi al ţării. - Yă rog a aprofunda cu atenţie expunerile mele din acel operat. Ele n'au protenţiunea, a; fi infailibile, „Si minţile luminate ale: d-voastre şi cunoştinţa împre- :jurărilor din bisericile locale le vor întregi şi perfec- iona cum va fi mai bine, | a „Bu cer autonomie, sau dreptul de a conduce noi
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clerul în colaborare cu mirenii, cari ţin la biserică, 

toate afacerile ei interne ; cer consilii, cari să ajutoreze- 

pe chiriarhi în conducere, cer încetarea tutoratului de: 

azi în cele materiale când ţara votează bisericii buget; 

si biserica n'are nici privire măcar în întrebuinţarea- 

lui, cer fond religionar drept recompensă a unei părti: 

din uriaşa avere secularizată; cer multe de toate. Dar 

aici nu reasumez amănunte, ci dela, locul acestă uc- 

centuez. numai atâta, că în planul de organizare în 

spirit democratic al bisericii române am urmat «media 

aurea», care corespunde tradiţiilor bisericii româneşti ;. .- 

şi am convingerea, că am expune biserica la fluctuajiuni 

păgubitoare-şi la influenţe rele; dacă n'am ţinea coni- 

de acel. principiu fundamental, că biserica, ortodoxă: 

„— ea, instituţie divină, întemeiată pe O autoritate su-- 

perioară, care este Hristos şi apostolii, âi căror ucenici: 

sunt chiriarhii şi peste tot ierarhia bisericească — în 

năzuinţa sa spre organizare democratică, nu-i permis 

să, meargă mai departe, do cum au mors cele mâi de- 

mocratice guverne lumeşti ; altcum: putem- expune Di=- 

serica, şi aşezămintele ei la nişte curente Jăturalnice 

mai rele de cum au fost acele infinenţe. ale politicia-- 

nismului de partid, de care azi se plâng toţi. Şi — pe: 

lângă aceasta — nu-i iertat; să; mergem mai departe, 

de cum — în împrejurările de azi, câr6 cer. încă O în: 

chegare a, sufletului şi a statului: român —. admit în- 

teresele generale ale ţării şi neamului. 

In năzuinţele noastre spre autonomie, uşor se pot: 

ivi unele susceptibilităţi din partea organelor statului;- 

cari până acum au avut — după părerea, noastră — 

imgerinţe şi în astfel de afaceri bisericeşti,. unde n'a 

fost nici o trebuinţă ; dar rog pe toţi membrii cons- 

tituanței şi mai ales ai clerului ca fii ai bisericii do- 

minante a. statului român — şi deci ca unii, cari suntem 

în drept a aştepta şi dela organele statului numai â- 

jutorul cel mai dezinteresat, să cămtăm din tot su- 

fletul a preciza în modul cel mai norocos pentru am 

bele părţi în raportul către biserică şi statul român, 

încât nu numai «suprema lex» a suveranităţii statului: 

român să fie pretutindenea respectată, ci să ne asi-
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Burăm pentru viitor un sprijin moral şi material mult 
mai efectiv şi mai simţitor al statului faţă de biserica 
sa naţională şi oficială, şi să asigurăm pentru un viitor „cât mai lung cea mai armonică conlucrare între bi- 

„"serică şi stat. 
Iar cât priveşte bisericile din cele patru provincii „ “româneşti acum contopite în hotarele României în- 

tregite, pe reprezentanţii lor aici de faţă şi pe toţi 
fiii lor de acasă, cari privesc spre noi: sunt convins, 
“că vom fi toţi. călăuziţi de sfatul marelui român C. 
„A. Rosetti, când zice: «A ne uni — spre a putea fi — 
este credinţa noastră. A ne uni şi a ne înfrăţi, este 
roligia noastră». (Ziarul Românul $. ps. 1857). . 

Celor ce-ar voi să susţie starea de umilinţă a, bi- 
'sericii din vechiul regat — întrucât ar mai fi de a- 'ceştia, — le zic 'cu apostolul, ce s'a citit azi la slujbă, 
să renunţe la, gândul: «a se. mai pune jug peste gru- 
mazul. ucenicilor lui Hristos». 

Iar de încheere, cu. cuvintele rugăciunii lui Iisus 
din grădina Getsimani, vă, rog pe toţi reprezentanţii 
bisericii române şi pe toţi fiii ei de pretutindenea: 
«Ca toţi una să fim; precum tu părinte întru mine şi cu întru tine», aşa şi credincioşii ortodozimului român 
întru noi una să fie, sub conducerea şi oblăduirea pă- 
vintească a Sf. Sinod şi a Noastră carele — împreună 
cu toți fraţii chiriarhi — binecuvântăm sosirea cu bine 
a tuturor, precum şi lucrările ce le vom îndeplini, spre 
întărirea bisericii, spre înflorirea neamului, a țării şi 
a tronului, cu cari încă una am fost, suntem: şi vom _%i în veci, Amin.



CUVÂNTARE 

Da INAUGURAREA UNIVERSITĂȚII DELA CERNĂUŢI 23 007. 1920 

Sire, 
Doamnă, 
Alteţe Regale, 
Domnilor Miniştri, 
Doamnelor şi Domnilor, 

Românul îşi începe toate lucrările sale făcând 

semnul crucii 'şi rostind un: «Doamne-ajută». . 
Credincioşi acestei -datine: strămoşeşti, să-mi fie- 

îngăduit, ca eu — mitropolitul ţării — să ridic întâiul 
cuvânt de binecuvântare cu prilejul deschiderii serbă- 

- toreşti a Universităţii dela Cernăuţi şi al do noi toţi 

doritei ei românizări. e o | 
Această, universitate este chemată să devie de. o: 

parte un sanctuar al ştiinţelor — acest bun comun al 

întregei omeniri —şi un laborator priceput de profunde 
scrutări ale spiritului omenesc, veşnic neodihnit întru 

căutarea şi descoperirea legilor firii şi adovărurilor 
eterne, iar de altă parte, ea trebue să devie în acest 

colţ de veche ţară moldovenească şi un puternic izvor 

de cultură românească, şi un intensiv focar de calde 

sentimente patriotice, cari — după trecutul: nostru, 

după firea noastră, după, înclinările şi convingerile 

noastre — au să, culmineze în sentimentele de sincer 

şi cald dinasticism. Ia 
“Biserica, ortodoxă română, ca parte a bisericii 

ecumenice a Răsăritului, care totdeauna a respectat 

ştiinţa, şi rezultatele ei, care n'a silit nici pe Galilei, 

nici pe alţi adânc cugetători învăţaţi, să-şi renege
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„convingerile ştiinţifice, întemeiate pe calculi mai pre 
:sus de orice îndoială — v'a însoţi munca culturală şi 
:atiinţifică a acestui focar românesc cu binecuvântările 
“sale, în convingerea fermă că ştiinţa — şi anume ade- 
vărata, ştiinţă, iar nu cea superficială ori semidoctis- 
-mul — admite, ca — dincolo de lumea, fizică sau chiar 

„metafizică — mai există o altă lume, pe care nici 
“ştiinţele exacte şi nici ştiinţa în general nu o pot fixă 
si preciză în cadrele legilor lor matematice: şi a: adevă- 
rurilor ştiinţifice. Aceasta este lumea Credinței, în care 
«cu ochii sufletului nostru vedem pe Dumnezeu. nu 
numai noi preoţii şi teologii, ci l-a văzut şi nemuri- 
torul învăţat Newton, cel ce a.descoperit legea firii 
despre gravitatea pământului, precum şi alţi învăţaţi. 

Aşa Guizot mărturiseşte : «Cred în Dumnezeu şi-l 
ador, fără să încerc ca să-l înţeleg. ÎL văd pretutin- 
-denea, de faţă şi activ nu numai în cârmuirea veşnică, 
a vieţii şi în viaţa internă a sufletului omenesc, ci şi 
în istoria popoarelor şi a omenirii». . 

Faptul, că, festivitatea, i inaugurării se îndeplineşte 
în această împunătoare sală sinodală, cu miros de bi- 
sericească tămâc — este pentru mine, — capul bisericii 
un simbol şi o garanţie, că munca, acestei Universităţi. 
-se va destăşură pe temeliile sănătoase ale tradiţiilor 
“bisericeşti şi najionale din acest frumos colţ de ţară 
românească şi în conformitate cu dorinţele atinse de 
:mine în cele. spuse până acum. 

Deci, domnilor profesori universitari, însufleţiți 
“inerile generaţii cari se vor apropia de sânul cald al 
acestei Alma Mater, de frumuseţea graiului românesc 
şi a creaţiilor sufletului românesc: cultivați: ştiinţele şi 
propoveduiţi rezultatele ei în cercuri cât mai largi, 
ŞI — după putinţă — năzuiţi-vă a adăugă prin scrutări 
proprii, noi rezultate la progresul general. | 

Dar în cursul acestei munci frumoase şi grele nu 
itaţi vorba, lui Pascal: «Acea minte, care nu se înalţă 
până la credinţă este slabă ŞI . „vrednic, de compi- 
“timiri». 

Iar voi, iubită tinerime universitară, încălziţi-vă 
la acest focar de lumină, de căldura, iubirii de neam
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şi de ţară; examinaţi însuşirile şi bune şi rele ale 
acestui neam, ca să ştiţi oţeli pe cele bune şi suprimă: 
ce este rău: îmbogăţiţi-vă sufletul cu armele cunoş- 
tinţelor necesare misiunii grele ce vă aşteaptă, de-a 
contribui mâine la consolidarea iubitei noastre patrii. 
mărite. Nu pierdeţi din vedere sfatul înţelept alţăra- 
nului român: «la un- car de. învăţătură, se cor zece 
care de bună purtare», ca astfel şi'n această privință 
să faceţi cinste: şcoalii înalte, -care vă creşte. 

Iar când — în năzuinţele voastre spre aflarea: 
adevărului — veţi ajunge la vremea îndoelilor, prin 
care, aproape toţi — câţi: judecă cu mintea, proprie — 
trec, gândiţi-vă la cuvintele marelui pedagog al lumii: 
Rousseau. «până acum am crezut, că omul poate de-. 
deni virtuos şi fără religie; dar'experienţa m'a convins, 
că era o zătăcire: această părere». 

: Deci învăţaţi toate şi de" probutindenea, dar ere 
ăeţi cu tărie în legea, părinţilor voştri. 

Cu aceste nădejăi binecuvintez, eu şi biserica; 
întreagă, munca acestei nou — inaugurăte înalte şcoale, 

casă fie-'spre 'propăşirea ţării şi spre înălțârea;- nea,- 
mului nostru; atât în lăuntru cât: şi în afară acuni:şi: 
pururea şi în vecii vecilor amin.



CUVÂNTARE 

LA “SFINŢIREA CASELOR - HARNICULUI ROMÂN axa? MIRCEA 

  

Tubiţi ascultători, 

„Unii dintre D-voastră ne veţi întreba, cum de 
însuş . Mitropolitul ţării a aflat de bine să oficeze în 
persoană o simplă sfeştanie, o simplă sfințire de casă. . 
Dar eu de astădată n'am sfinţit numai o casă, ce-i 
drept adoptată şi mărită cu însemnate. cheltuieli, ci: 
-am sfinţit cu acest prilej o mare idee, o nobilă 
năzuinţă, am ţinut. să sfinţesc şi să binecuvintez o 
„muncă cinstită de câleva decenii încununată de cele. 
mai frumoase succese. Me , 

Iată motivul, care explică prezenţa între noi şi 
a d-lui ministru al muncii şi al ocrotirilor tutulor miş- 
cărilor umanitare din ţară. - po. 

Cei ce cunoaşteţi mai de aproape pe harnicii 
iraţi Mircea, ştiţi că stăpânul casei, d-l Ignat Mircea 
a trecut înainte cu mai multe decenii din Ardeal 
"Carpaţii la fraţii din regat, unde în atmosfera, liberă, 
a găsit teren prielnic pentru desvoltarea, simțului său 
'spre muncă, practică. fra atunci un simplu băieţandru 
îmbrăcat în straie ţărăneşti, dară prin isteţime şi muncă, 
cinstită a ajuns la, rezultatele de azi, pe cari le cu- 

„noaştem şi cari înveselesc pe toţi câţi doresc pro- 
.gresul neamului. | 

Cei ce şi numai în treacăt v'aţi ocupat cu eco- 
nomia naţională, ştiţi că în mâna comerţului, a indus- 
triei şi a întreprinderilor de tot soiul, cum este şi cea, 
condusă de d-l I. Mircea este depus capitalul cel 
productiv, care este unul din mijloacele mai puternice
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de propăşire a ţării în toate direcţiunile. Unde în- 
floresc aceste trei, acolo şi munca intelectuală, lite- 
ratura şi artele chiar iau avânt, dacă depozitarii 
:acestor ocupaţii practice şi rentabile sunt oamenii de 
încredere ai ţării şi noamului. Din contră, vai de 
neamul, unde această bogăţie e în mâni străine. 

Deci câţi mai mulţi bărbaţi de talia d-lui Ignat 
Mircea; altcum ne va ajunge vorba poetului O. Goga: : 
că noi românii vom munci din greu ogorul şi vom 
face alte munci istovitoare, dar alţii, «străinii ne vor 
“duce, ne vor fura belşugul». 

Iată deci că, motive de înalt patriotism ne în- 
'deamnă a încuraja oameni ca d-nul ÎI. Mircoa şi a 
binecuvânta din toată inima munca lor. 

"Dar d-l Mircea nu numai a făcut avere, ca să 
adă pe ea ca un cgoist. D-sa are simţ şi pentru 
idealurile neamului. | 

Cu cât drap îl primeam la Sibiu şi-i dam direc- 
“tivele necesare, ca împreună cu consătenii săi dela 
Caţa, aşezaţi în Bucureşti — să ridice în satul natal 
„nu o şcoală primară, corespunzătoare celor mai stricte 
„cerinţe ale legilor ungureşti şi ale pedagogiei moderne, 
«ci un mic palat cultural. Pentru multe scopuri nobile 
are mâna darnică. Chiar cu o clipă, înainte de-a pleca, 
am dat în «Gazeta Transilvaniei» dela Braşov de-o 

- notiţă, că d-l I. Mircea a dărait vr'o 10.000 lei unui 
“cămin şcolar, pentru biblioteci la sate etc. 

D-l 1. Mircea e deci un român de.-model. 
O asemenea muncă nobilă am sfinţit eu cu a- 

ghiazma de azi, dorind stăpânului casei şi familiei 
întrogi spor în toate cele bune, ca să, fie şi altor 
români pildă de ce se poate ajunge prin munca, 
<instită,.



CUVÂNTARE 

IMA ÎMMORMÂNTAREA MINISTRULUI: D-r2U GRECEANU, ȘI A 
EPISCOPULUI Da. D-ray  Ranv' AL: OnADIEI- MARI, 

VICTIME ALE ATENTATULUI DELA SENAT 
i 

——__ — 

Jalnici Ascultători | 

Dintzo frumoasă, cântare bisericească de la- slujba. 
îmmormântării reținem tristul adevăr: cuprins în cu: 
vintele: 

«Când dobândi. humea, aluncia în groapă ne să- 
lăşluim» căci cu adevărat rar s'au potrivit în mod mai 
dureros aceste cuvinte, cade astădată, în faţa acestor 
morţi, ce ne stau înainte; Deoparte episcopul' Dumitru 
Radu — fiu de ţăran;-crescut; la; şcoli cu metrindea si 
bucatele duse în desagi de părinţii săi —a ajuns-prin 
hărnicie şi zel, prin: muncă: pricepută, - prin- talent 
pus în serviciul neamului său nu numai între'cei dintâi 
fruntaşi ai poporului român; ci'pe scaunul'de părinte 
sufletesc şi de conducător: firesc al-unei epărhii întregi. 
Iară de altă parte cealaltă” victimă: . . 

Dimitrie Greceanu — fiu de boer de nobili. viţă, 
nobil nu numai prin naştere, ci- mai: presus” de' toate 
prin nobleţa sentimentelor, a faptelor şi a întregii: sale 
vieţi —s'a urcat sus pe fotoliul de ministru, ca: prin 
toate pornirile sufletului său şi prin toate acţiunile 
voinţei sale, pătrunse de cel mai convins şi mai sincer 
democratism, să-l coboare jos în mulţimea cea mare 
a celor nevoiaşi şi a poporului dela ţară, pentru care 
atât a lucrat. 

Unul Moldovean dela Prut şi celălalt Crişan de 
pe Crişuri, mai aveau ambii un singur dor:
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Să-i învrednicească Dumnezeu în nemăsurata, lui 
„dreptate, ca unul dintr'un colţ şi celălalt din alt colţ 
al românismului să-şi poată da mâna, frăţeşte pentru 
voeşnica unire naţională a, fraţilor despărțiți. 

In scopul acesta, episcopul Radu cu o caldă iubire 
_-de neam, chiar şi cu tactul şi precauţiunea, cerută, de 
“împrejurările unui trai în robie, şi-a întărit poporul 
“în moralitate şi cultură, şi a crescut şi pregătit po- 
porul pentru zilele, co aveau să urmeze; iar în vâr- 
tejul. năzuinţelor politice ale românilor de dincolo de 
“Carpaţi înainte de răsboiu —când întregul episcopat 
român de dincolo —atât ortodox cât şi gr. cat. — 
mie mi-a dat onoarea să răspund invitărilor ungureşti 
de pseudo-pace şi înfrăţire—eu am exprimat cu una- 
„nimă aprobare a tuturor episcopilor prezenţi. în cas- 
telul de la Buda — şi voinţa episcopului Radu, spuind 
lui Tisza: Pace cu noinu se poate decât cu u desrobirea 
-sufletului românesc, încătuşat de veacuri. 

Iară, fericitul Grecianu — deşi în vâastă de 60 ani 
—în cele mai grele timpuri pentru ţară, s'a înscris 
voluntar şi cu îusufleţire tinerească a încins sabia de - 
-simplu ostaş—călăreţ, ca să contribue cu tot ce poate 
contribui un român.la reorganizarea armatei, strâm- 
“torate în o parte a Moldovei, la învingerile dela Mă- 
răşeşti şi la alungarea duşmanilor din pământul scump 
al ţării cotropite de ei. 

Dorul lor şi al tuturor s'a împlinit şi prin partea 
“lor de muncă. 

Dar durere — după, cuvântul citat «când au do- 
bândit lumea», iată mâini sacrilege şi criminale, pur- 
-tate de duşmanii închegării noastre naţionale, i-au 
prăbușit pe ambii deodată în mormânt. 

S'a, repeţit cu ei cele istorisite în Sf. Scriptură a 
“vechiului Testament: 

«Voi ați căzut înaintea fiilor nedreptăţii; de aceea 
-cu atât mai tare vă deplânge poporul întreg.» (IL Imp. 
II—34. 

Da: Vă deplâng colegii Corpurilor Legiuitoare; 
vă deplânge Capitala; vă deplânge ţara şi întreg ro- 
-mânismul, ca pe nişte eroi şi mucenici, căzuţi pe câmpul
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de onoare al îndeplinirii datoriilor pentru închegarea. 
statului ce l-am întregit. | 

Iubiţi Jalnici Ascultători! 

Mă, adresez acum nu numai vouă, şi ca părinte 
sufletesc al ţării întregi —mă adresez şi tuturor ce- 
tăţenilor ei, arătându-le că moartea, şi jertfa atât do: 
“mare a acestor mucenici, cărora lo-a mai urmat încă. 
unul, ar îi zadarnică dacă n'am sti să fim la înălți- 
mea zilelor încă grele, ce le trăim.. ai 

Psalmistul roagă odală pe Dumnezeu, să îndrepte: 
spre moarie. gândul oamenilor, ca prin moarte să se cu=- 
-mințească. (psalm. 90,1—12). a , . 

Eu n'am să vă îndrept cugetele spre moarte, căci. 
o vedeţi cu ochii înaintea, voastră; dară cer cuminţirea.. 
tuturor. e | 

Cei cu.stare, avuţi şi îmbogăţiţi, puneţi-vă stavilă,. 
“eheltuelilor zadarnice şi întoarceţi-vă, privirea, şi mâna. 
„cu milă 'spre mulţimea celor nevoiăşi; cei: tineri şi 
vecinic doritori de uşoare petreceri, gândiţi-vă că omul 
are siinte idealuri şi înalte datorinţe către neam şi ţară, ș. 
cei intelectuali şi pricepuţi la slujbe să intraţi cu toţii 

*pe. câmpul de muncă, ce nu suferă amânare — pentru 
refacerea ţării şi reîntronarea, împrejurărilor normale ;: 
iară cei mulţi şi nevoiaşi înarmaţi-vă cu creştineasca 
răbdare, stăruiţi fiecare la locul de muncă şi al dato-. 
rinței, căci numai prin conlucrarea tuturor, . greul. zi-- 
lelor se va uşură. - 

Iară voi, fruntaşilor conducători politici ai . ţării, 
în faţa amenințărilor duşmane şi a marilor jertfe: de- 
lăturaţi orice susceptibilităţi, suprimaţi orice divergenţe- 
mărunte, întindeţi-vă, mâna, frățească de armonică. 
unire la munca, de organizare a, ţării, ctici numai aşa. 
ne vom 'închegă, şi întări rândurile, ca să biruim şi: 

„ultimile greutăţi întru consolidarea țării. 
Şi acum voi scumpi dispăruţi eroi, — mână'n mână. 

„cum staţi înnaintea noastră, ca un simbol de veşnică, 
-unire a celor mai extreme colţuri de ţară românească. 
— duceţi-vă şi spuneţi moşilor şi strămoşilor, că românii,



sunt uniţi naţionaliceşte, şi noi nepoţii promitem a 
păstră moştenirea ce ne-au pregătit-o şi ne vom în- 
chega şi suileteşte; apoi odihniţi-vă în ţărâna ţării 
pe care o vor cultivă ţăranii pentru cari aţi ostenit 
şi care nouă ne va fi şi pentru voi mai dragă. 

Binecuvântarea, Domnului peste voi şi peste în- 
treaga scumpa noastră "ţară, acum şi pururea, şi în 
vecii vecilor. Amin ! 

13



CUVÂNTARE 

LA CUNUNIA ALTEŢEI SALE PRINCIPESEI ELISAVETA A 

ROMÂNIEI CU A. S. REGALă DirADocuL EILINILOR GEORGE 

14/27 FEBRUARIE 1921 

  

Maiestăţile Voastre, 

Altcțele Voastre, 

Tubiţi Miri şi Nuntaşi! 

Scumpa odraslă a dinastiei române Principesa 
Elisabeta, sboară astăzi din cuibul părintesc spre mă- 
rile albastre, care înconjoară noua ei patrie, spre pă- 
mântul clasic al Greciei, devenind soţia Alteţei Sale 
George, Diadocul Elinilor. 

Biserica, care a avut distinsa onoare a Le bine- 
cuvânta cununia, îşi. reaminteşte din vechiul scriitor 
grec Plutarh cazul, când — fiind cei 7 filosofi greci la un 
ospăț împreună — unul din Periandru i-a întrebat: | 
«Ce cred ei, care-i familia cea mai fericită 2» Iară, ei au 
dat diferite păreri. Unul, Chilon a răspuns: «Cea, mai 
fericită familie i se pare aceea, unde stăpânul casei 
este înţelept !». | | 

Alteța, Voastră, Ilustre Mire, care veţi fi chemat 
a conduce odată — ca rege — destinele Elinilor, veţi 
găsi în înţelepciunea clasicei literaturi greceşti cât şi 
în cărţile sfinte — o adâncă filosofie de viaţă; iar — 
când se vor ivi în greaua misiune momente de grea 
dilemă — urmaţi exemplu strălucit al gloriosului Vostru 
socru şi rege: Plecaţi urechea la inima poporului ş 
simţiţi pulsul sentimentelor şi aspiraţiunilor lui şi cred 
că veţi ala mai uşor orientarea şi calea pentru viitor.



195, 

Iară Alteța Ta, Augustă Mireasă, nu vei putea 
duce în noua-ţi ţară un mai nepreţuit dar de nuntă, 
decât tot exemplele preaiubitei mame şi slăvitei noastre 
regine, care în toată viaţa, a pornit mulţime de acţiuni 
nobile, culturale, umanitare şi artistice din ţară ; iară, 
în cele mai critice timpuri pentru neam ni-a fost nu 
numai îngerul păzitor, răspândind pretutindeni duh de 

„mângâiere ci — inspirată de geniul ţării a fost şi ar- 
hanghelul, care a însuileţit şi a, încurajat un neam 
întreg, ceeace a creat momente hotăritoare pentru. 
binele ţării. Urmează pilda, mamei ! şi vei fi podoaba, 
adorată a patriei nouă, unde a voit Dumnezeu să Te 
cheme. Şi când—în clipe de recreare— vei privi tala- 
zurile mărilor întinse şi ondulătoare, cari îţi vor fura 
şi duce departe gândurile... nu uita, că esti frumoasa, 
zână a Carpaţilor româneşti, neuitata, fică a ţării 
noastre. Cugetă-te şi la neamul românesc, care te va 
iubi în veci. Astfel vei fi fiinţa, fericită, iubită deo- 
potrivă de 2 ţări şi 2 neamuri. Ii 

Aibă-vă, Cel-de-sus sub scutul Său în toate zilele 
vieţii voastre !



CUVÂNTARE 

LA CENTENARUL LUI Tuboe VLADIMIRESCU 
17 MARTIE 192] - 

  

Trăim în era democraţiei, a iubirii faţă de. popor 
şi a asigurării drepturilor lui. Dar dacă ne gândim că, 
Tudor din Vladimir a, trăit-cu o sută ani mai. înainte 
şi citim frumoasele lui proclamaţiuni : — o aureolă de 
românească, sfinţenie înconjoară amintirea lui, căci la 
noi nimeni n'a dat democraţiei un înţeles mai cores- 
punzător intereselor neamului nostru. El porneşte o 
revoluţie contra, drojdiilor fanariote, venite la noi din 
mahalalele Constantinopolului, care. cu: pofte nesătu: 
rabile sugeau ca nişte lipitori şi vampiri sângele şi 
măduva poporului român. Dar — crescut sub înrâurirea, 
părinţilor evlavioşi şi a unchiului său, călugărul Mi- 
troian, — avea un suflet nu numai mare de bun român, 
ci şi adânc religios. 

A zidit «din cugetul său» biserică în Preajna şi 
_a înzestrat-o cu pământ, '«ca să fie spre chivernisirea 

sf. Biserici şi pomenirea, sufletului meu, a, părinţilor 
mei şi a neamului meu» ; iar în testamentul său din 
'1817 face danii la sf. Munte, la Ierusalim, la săraci 
şi slugilor sale, cari l-au slujit cu credinţă. Ce frumos - 
transpiră din proclamaţiile lui acest duh de bun 
creştin. El nu începe răsmiriţa, ca să jefuiască pe cei - 
ce-şi iubesc ţara şi neamul, ci ca să recâștige popo- 
rului împilat drepturile nimicite de venetici fără suflet 
şi de cei ce s'au ataşat lor. De aceea Cel-de-sus — 
Dumnezeul dreptății — nu poate fi împotriva, gândului 
său de mântuitor a celor ce numai de lacrămi au 
parte. Iară, când boerii greci şi grecizaţi ai divanului
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* adhoc dela, Bucureşti îl ameninţă, că lucrând în «contra 
patriei» îşi atrage grea osândă, el le dă — pătruns de 
cele mai îrumoase sentimente naţionale —admirabilul 
răspuns: «Patria este poporul». Astiel a, devenit deş- 
teptătorul puternic al conştiinţei de sine a poporului, 
al conştiinţei ' naţionale, izvorul atâtor fapte măreţe 
din trecutul neamului. Iar altădată răspunde celor 
ce-i îndemnau să ia domnia: «Calea mea duce —nu 
la putere — ci 'la moarte». | 

Nu cunosc în viaţa altui popor proclamaţii mai 
îrumoase, ca ale lui: Tudor, al cărui prieten şi sfetnic 
de aproape este învățatul episcop. Ilarion dela Râm- 
nicul-Vâlcea,. 

Tudor a şi murit moarte de mucenic,. dară ideile, 
pentru cari a luptat, au fost sămânţa bună al cărei 
rod îl culegem şi în zilele noastre. 

Azi — la, praznicul Centenarului — cea mai vie a, 
mea dorinţă este, să dăm neamului — nu idei impor- 
tate, — ci democraţia lui Tudor, izvoriti din.o bogată . 
conştiinţă naţională şi întemeiată pe o adâncă, iubire 
de biserica strămoșească, de patrie şi de mulţimea, celor 
nevoiaşi. | a | 

Încheiu pentru intronarea, democraţiei lui Tudor 
în toate acţiunile vieţii noastre publice. .



CUVÂNTARE 
LA INSTALAREA EPISCOPULUI VaRroLoMEU BĂCăOAx 

„ÎN' BISERICA CATEDRALĂ DIN RÂMNICUL-VÂLCEA, 
„9/22 apRrurg 1991 

  

Preasfinţite în Hristos Frate ! : 
“Domnule Ministru | 

„. Iubiţi Credineioși ! * 

“Dumnezeul, cel nepătruns de mintea, omenească, aşa a întocmit: lucrurile, încât câteşi toate episco- piile, aparținătoare de mitropolia, mea, a Ungro-Vlahiei, 
să fie deodată vacante; şi o coincidenţă, rară este, că astăzi se face instalarea, episcopului titular atât la, 
învecinatul Argeş cât şi aci şi tot acum s'a, iscălit scri- sorile prin cari trimite un chezaş-locotenent la Buzăsi. 

Deci cu adevărat pot adresa, tuturor credincio- şilor din această, mitropolie cuvintele proorocului Bre-' mia, când ne zice: «Şi vă voi da păstori după inima mea, 
ca să vă păstorească cu ştiinţă şi înțelepciune» (IL — 15). 

Si. Apostol Pavel, — gândindu-se la, slu jba de vlă- dică — zice: «Cine pofteşte episcopia, bun lucru pof- ieşte». Intr'o privinţă aşa este. Nimic mai frumos, 
decât să, fii părintele sufletesc a sute-de-mii sau chiar 
milioane de fii sufleteşti ; nimic mai nobil. decât să, 
asculţi şi înţelegi păsurile şi nevoile lor şi să cauţi a, 
le alina; nimic mai înălţător, decât să ridici nivelul 
lor cultural, să le îndreptezi privirile spre cer, spre 
idealuri, să împarţi pretutindenea, mângâiere sufle- 
tească, cu un cuvânt prin toată, vieaţa, şi munca, sa, 
să contribue- la mântuirea vremelnică, şi vecinică a 
turmei sale. 

.
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„Dar de altă parte: misiunea, apostolească este pe 
cât de frumoasă, pe atât şi de spinoasă, anevoioasă, 
în cât nu noi nişte simpli şi smeriţi muritori — ci cei 
mai luminaţi şi mai vrednici ierarhi ai întregei creş- 
tinătăţi s'au cutremurat, în faţa . chemării preoţeşti . şi 
episcopeşti, simțind toată, povara răspnnderii grele. 

Prea, siinţite în Hristos Frate! Eu ştiu şi simţese 
cum şi sufletul Frăției Tale. este stăpânit de: multă 
îngrijorare, în aceste clipe, . când primeşti conducerea 
acestei eparhii. Dar. eu te mângâi, şi încurajez _cu 
cuvintele psalmistului :. «Domnul. .ne pune Sarcina pe 
umeri şi tot El este: acela, carele ne şi ajută»... Deci 
chiamă, cu încredere ajutorul Celui prea înalt ; şi când 
vei avea sprijinul lui îţi vor creşte puterile şi nimenea, 
nu va putea stingheri cu succes -munca. Ta pentru 
binele bisericii. | -.... | 

e 

„Pe lângă acest ajutor vei găsi. aci, şi, multe mo- 
mente, cari vor, contribui la uşurarea sarcinii de anr- 
hipăstor. În jurul acestui tron episcopesc, între zidurile 
acestei istorice biserici, în atmosfera curată a, acestui 
îrumos şi atât;de- românesc oraş şi a episcopiei întregi, 
transpiră duhul unor frumoase tradiţii bisericeşti, 
culturale şi naţionale, : căci de veacuri a curs în 
eparhia Râmnicul-Noul-Severin o puternică, viaţă, ro- 
mânească, e A 
„Aşa numitul «popa Nicodim» (1406) pe pământul 

acestei episcopii a întemeiat cele dintâi sf. mânăstiri 
la români: la, Vodiţa (1369) şi Tismana (1385). Ucenicii 
lui. duc duhul. jertfelor pentru asemenea aşezăminte 
şi la îraţii de dincolo de munţi: în Ardeal şi Bănat. 
Tot în această, epișcopie se află Bistrița Craiovenilor, 
Cozia cu monumentul scump a lui Mircea Cel Bătrân, 
azi atât :de derăpănată de furia; răsboiului, Arnota cu 
trupul lui Matei: Basarab, Hurezul ca minunăţiile de 
„neîntrecută, artă românească, a; lui Vodă, Brâncoveanu, 
Govora cu vechea tipografie (1639) şi multe altele, 

“Iară tronul acesta: 'arhieresc a fost ilustrat de
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vestiți chiriarhi, cum a, fost iscusitul şi genialul Antim dela Ivir (1705 — 1708) carele a întemeiat aci cea, dintâi tipografie românească, -de unde au inundat cărţi bisericeşti şi culturale toate colţurile româneşti ducând pretutindenea, farmecul slovsi româneşti şi tăria con- științei de neam ; învățatul Damâschin, numit Qascălul (1708—1725), carele a tradus în româneşte cărţi rituale şi mai ales faimoasele sale' minee, tipărite de Kesarie. Cu 'evlavioasă, sfială, amintira şi numele lui 'Calinie (1850 — 1868), carele în ochii poporului a, trecut de sfânt pentru vieaţa-i plină, de' înfrânare, curăţenie şi . bunătate. In “timpurile mai noi 'Ghenadie Enăceanu (1886 — 1898) şi Atanasie (1898 — 1909) au continuat cu vrednicie tradiţiile cultarale ale trecutului, - - “Tradițiile naţionale întregesc - această strălucită, vieaţă. Urmele podului. lui Traian din apropierea, Turnului-Severin sunt pentru credincioşii acestei epis- copii şi pentru toţi românii nu numai o amintire a, originei noastre, ci şi un 1nemento al misiunii de pro- pagatori: ai civilizaţiei latine în acest colţ de lume, înteţindu-ne la o muncă, temeinică, ca să putem, nu din gură, ci cu fapte îndeplini acest rol. Banul Craiovei Mihai Viteazul ne este o statornică, pildă, cât de departe trebue să, meargă, jertfa pentru binele ţării, pentru închegarea, şi întărirea ei. Iară Olteanul Tudor Vladimirescu, întemeietorul democraţiei româneşti, ne învaţă, că-nici o exotică plantă a democratismului internaţional este a se răsădi în solul ţării noastre ; ci democraţia română să fie în veci întemeiată, pe iubirea, de biserica, strămoşească, de pământul şi po- “porul românesc, impilat de streini şi hrănită de alese simţiminte naţionale, precum transpiră atât de con- "vingător din toate proclamaţiile şi faptele lui. | „In timpul — când s'au unit 0 parte din ardeleni “cu Roma şi au rămas aproape un veac fără arhipăstor,— aicea s'au strecurat pe căi neumblate diecii bisericu- ţelor ardelene, cari sau îndeletnicit. cu psaltirea şi sfintele cântări — şi primind 'hirotonia, de preoţi s'au întors 'tot pe ascuns acasă, susţinând continuitatea, credinţei strămoşeşti şi a unităţii noastre religioase.
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» Ardealul a căutat să, răsplătească Râmnicului aceste bune servicii, dându-i la. întemeierea, semina- 
rului teologic deaici (1867) profesori, cum a, fost preotul 
Vasile Theodorescu, Ioan Procopie în frunte cu direc- 
tcrul Radu 'Tempea fost viceprotopop al Braşovului. 

x 

Din tradiţiile acestui bogat trecut vor izvort în- 
demnuri puternice atât pentru Frăția 'Ta cât şi pentru 
clerul din partea locului în munca, pe căile odată bă- 
tătorite, dar unele iarăş înţelenite. 

Râmnicul este în Oltenia un orăşel frumos, să- 
nătos, într'o situaţie romantică, locuit de-o viţă vigu- 
roasă a neamului, care a dovedit totdeauna o pronun- 
ţată energie românească, e lipsit de condiţiile unei 
mişcări comerciale în linii mari, care să lege privirile 
spre cele pământeşti şi materiale. Şi astfel această, 
linişte sănătoasă a, codrilor e un loc prielnic pentru o 
aleasă, vieaţă, superioară, culturală, Trebueşte numai an îndrumător priceput şi dibaciu, care — călăuzit de 
dragostea lui Hristos şi de neam — să, croiască, direc- 
tivele, ce duc mereu înainte. Acest îndrumător nu 
poate fi altul mai bun, decât episcopul. ” 

lată, de ce Te-am aşezat aicea, pe Prea Siinţia, 
Ta, unul din cei mai învăţaţi clerici şi ierarhi ai bi- sericii noastre, ca să reînvii şi continui frumoasele tradiţii deodinioară şi bisericeşti şi culturale şi naţio- nale şi artistice, conducându-ţi turma, după sfaturile apostolului Pavel cu înţelepciune, cu iubire, cu blân- dețe, cu duhul iertării, cu mâni curate, cu fapte bune spre limanul mântuirii. Impreună, cu evanghelistul Ioan îţi adresez cuvintele: «Deaceea te-am rânduit aicea, ca 
să aduci roadă şi roada ta să râmâie» (XV — 16). Şi e 
semnificativ, că — după, atâta, simțită, secetă, după, 
repeţitele rugi ale clericilor, milostivul Dumnezeu, chiar în aceste clipe ne varsă din darurile sale cereşti, 
simbolul roadei şi al belşugului, aşteptata ploaie, care poate îi şi pentru Frăţia Ta un semn de sus al nă- dejdii îndreptăţite de-o rodnică activitate.
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„axă vouă, iubiţilor credincioşi, vă „dau sfatul 
evanghelistului Ioan ([T/— 24): «Primiţi-l în Domnul cu 
toată bucuria şi prețuiţi pe unul ca acesta». Netezin- 
du-i calea — după pilda celor ce azi — în Duminica 
iloriilor — au împodobit intrarea lui. lisus în Ieru- 
salim, ca, în linişte şi cu roade să poată munci 
spre binele şi mântuirea voastră, acum şi totdeauna. 
Amin.



CUVÂLTARE 
CăzRe A. A. L. L. REGALE PRINCIPELE MOŞTENITOR CAROL ȘI SOȚIA SA, PRINCIPESA ELENA, CU PRILEJUL SOSIRII .LOR ÎN ŢARĂ DUPĂ CUNUNIE, 25 APRIIIE 1921 

  

Maiestăţile Voastre, Alteje regale, Tubiţi ascultători ! 

Interese. superioare ala neamului românesc au pre- tins, ca — îndată, după, Unirea, Principatelor Dunărene — să se aşeze în iruntea, lor un Domnitor dintr'o dinastie europeană, care.să nu aibă legături de rudenie în ţară, pentru a înlătura, astfel neînțelegerile din trecut, cari . au făcut în cursul timpului atâta, rău. . Să „În această direcţie au lucrat toţi marii patrioţi şi bărbaţi ai ţării în deplin acord cu întreg poporul şi în nădejdea, sigură, că, această dinastie — deşi la, început străină — cu timpul va, întrupă întru toate năzuinţele şi aspiraţiunile pământului românesc, atât în cele na- tionale, cât şi în privinţa tuturor tradiţiilor strămoşeşti ale ţării. E | | a 
Dumnezeu a, îndreptat geniul neamului spre ale- gerea cea mai nemerită în persoana fericitului şi ne- uitatului rege Carol, carele nu numai prin vitejia sa şi a ostaşilor români, ci.şi prin toată, activitatea, sa, multilaterală, călăuzită de o rază, înţelepciune şi creş- tinească, răbdare, a aşezat cele mai solide temelii la, întărirea statului român şi la înălţarea, lui din viitor, . Rămas fără moştenitor direct, ce urmaş mâi vred- nic ne putea trimite Dumnezeu, decât pe desrobitorul tuturor provinciilor româneşti şi pe cel ce a întregit țara şi neamul şi încă întrun timp, pe care cu câţiva,
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ani mai în urmă nici a-l visa n'am îndrăznit. Acesta 
este gloriosul Vostru părinte. . 

Jar în a II-a generaţie, Alteța Ta este prima 
odraslă, a acestor mari înaintaşi, eşit din pământul ro- 
mânesc şi crescut în atmosfera, legea, şi limba ţării 
noastre. | 

De altă parte faptul, că o Principesă a mărilor 
albastre, A. Sa Elena a-Greciei, do aceiaş credinţă 
cu Alteța, Voastră şi cu neamul Vostru, a cucerit inima, 
devenindu-Vă o iubitoare soţie, desăvârşeşte şi întă- 
reşte pentru totdeauna în solul patriei române, rădă- 
cinile dinastiei române atât de cu pricepere cultivate 
şi până acum de fericita Regină Elisabeta, iar mai ales 
de prea, slăvita noastră Regina Maria şi Augusta Voas- 
tră mamă, care ca nici o altă Regină a ştiut deveni 
şi mamă iubită a ţării întregi. | 

Vă puteţi deci închipui, ce nemărginită, ce îndrep- 
tăţită, şi firească este bucuria ţării întregi astăzi, când 
vede şi în privinţa dinastiei române realizată prin Al- 
teţele Voastre dorinţa neuitatului Rege Carol şi a pă- 
rinţilor Voştri şi visul marilor nostri patrioţi şi a în- 
tregului popor; şi avem credinţa, că Alteţele Voastre 
veţi susţineă şi- cultivă iubirea ce încheagă astăzi ţara 
cu dinastia sa, în care vede simbolul aspiraţiunilor sale 
şi al însufleţirei spre fapte 'măreţe, pentru înflorirea, şi 
binele ţării întregi, şi pentru fericirea tuturor cetăţe- 
nilor de sus până jos sau dela, «Vlădică până la opincă», 
cum zice poporul. 

Cu sufletul plin de asemenea bucurie, biserica, a 
cărei primi credincioşi sunteţi, binecuvintează, căsnicia, 
celor ce' sunteţi moştenitori ai strălucitului nostru tron 
şi Vă “doreşte: Aa ” 

Sănătate, prunci buni şi cuminţi şi o fericită căs= 
nicie.. Amin, .: a |



GRANATA 

SINODALĂ PENTRU PRIMUL ARHIEPISCOP ROMÂN 
AL BASARABIEI 

HIRON 

Din mila lui Dumnezeu şi voinţa clerului şi a poporului, 
Arhiepiscop şi mitropolit al Ungro-Vlahiei, Ezarh al Pla- 
durilor; Primat al României şi locţiitor al Cesariei din 
Capadochia, Preşedinte al Sfântului Sinod al Bisericii 

Autocefale Ortodoxe Române: ” 

„Jubitului cler şi popor din Moldova dintre Prut şi 
Nistru şi în deosebi ascultătorilor şi cetitorilor acestor 
litere sinodale, — har şi pace dela Dumnezeu părintele 
din ceruri, iar dela, Noi salutarea şi binecuvântarea, 
Noastră, arhipăstorească,. 

Pacem cunoscut tuturor cărora se cuvine, că Prea- 
„_ sfinţitul Sinod episcopesc al Bisericii Autocefale Or- 

todoxe Române din România întregită, —ca supremă, 
autoritate bisericească din ţară — simțindu-se îndatorat 
a veghea, ca eparhiile din cuprinsul ţării să-şi aibă chi- 
riarhii săi titulari spre mulţămirea, clerului şi-a poporu- 
lui; şi călăuzit, în timpul de transiţie până la, definitiva, 
organizare unitară a, bisericii din toate provinciile ali- 
pite patriei-mume, atât de motive canonice (C. IV al 
Sinod. I ecum., XII al Sinod. din Laodiceea, XIX al 
Sinod. din Antiochia) cât şi de interesele de consoli- 
dare ale Statului — a aflat de bine a numi în şedinţa, 
sa dela 4/17 Decembrie 1920, pe Preasfinţia Sa Ar- 
hiereul Gurie Grosu Boioşeneanul, — delegat al său, ca, 
locţiitor de Arhiepiscop la Chişinău, căruia represen=- 
tanţii clerului şi ai poporului i-au arătat toată încrederea, 
lor — de Arhiepiscop titular al Chişinăului şi Hotinului,



206 

şi a propune înaltului guvern, ca, să-l prezenteze 0o- „roanei spre aprobare şi întărire. 
Maiestatea, Sa, Regele Ferdinand I s'a, îndurat prea, 

grajios a întări această numire cu Înaltul Decret No. ! 
5481/920, — dându-i după vechile datini ale ţării, la 
16/29 Martie 1921 în faţa tronului, a Augustei Sale 
familii şi în faţa tuturor înalţilor diriguitori ai ţării, 
clerici, militari şi civili, tradiționala, învestitură regală, 

Pe temeiul acestor premerse forme legale, Noi ca 
preşedinte al Sfântului Sinod, — emitem şi dăm numi- 
„tului Arhiepiscop Gurie Grosu, carele şi până acum 
s'a distins prin tăria, lui în credinţa ortodoxă şi în legea, 
Siintei noastre Biserici române, şi s'a îndeletnicit jîn 
zile grele pentru poporul român din! Basarabia cu lu- 
crări de cultură românească, iar prin activitatea hai în 
slujbele de până acum a dat dovezi despre neclintita, 
lui credinţă, şi loialitate către M. 3. Regele nostru Fex--. 
dinand I şi către întreaga, dinastie — prin această, gra- 
mată sinodală, şi învestitura canonică de Arhiepiscop al 
de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a Chişinăului şi Ho- 
tinului cu oraşele câte se ţin astăzi sau pe urma unei 
rotunziri noi a eparhiilor din întreaga ţară — se vor 
ţineă, în viitor de această, Arhiepiscopie, drept dovadă 
despre aceea, că dânsul — fiind învestit cu demnitatea 
arhierească, şi cu jurisdicţiunea, de Arhiepiscop are darul 
şi puterea a pune după, prescriptele sfintei noastre bise- 
rici răsăritene şi legile în vigoare : — cetitori, cântăreţi, 
ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la bisericile din 
eparhia Sa, stareţi şi stareţe la mânăstiri şi a face toate 
câte lui se cuvin ca ierarh spre edificarea, duhovni- 
cească a turmei sale, aşteptând de altă parte dela El 
respect şi supunere către superioritatea, Sa, bisericească, 
şi în deosebi către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, 'precum şi o muncă neobosită, tact, înţelep- 
ciune şi o părintească, dragoste şi îndrumare a, tuturor, - 
întru reînvierea duhului strămoşesc şi românesc al sfin- 
telor altare din acest colţ de țară: moldovenească. 

Tot deodată, recomandăm tuturor celor din cinul 
preoţesc şi călugăresc şi întregului popor din Arhie- 

_piscopie, ca, de Arhiepiscop legiuit al lor să-l cunoască
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şi respecteze, plecându-i-se cu toată voia şi arătându-i 
în toate împrejurările supunere şi ascultare, ca fii su- 

îleteşti, privindu-l şi cinstindu-l ca pe arhipăstorul, în- 
văţătorul şi conducătorul lor duhovnicesc, care este 

„următor Sfinţilor Apostoli ai lui lisus Hristos, Mân- 
“tuitorul nostru, căruia, i-se cuvine toată mărirea, cin- 
stea şi închinăciunea întru toţi vecii. 

Dată astăzi 27 Aprilie (10 Maiu) anul mântuirei una mie nouă sute 
douăzeci şi unul, în pal atul Sfântalui Sinod din: Bucureşti, ' * - 

Dan Erae MIRON CRISTEA 
Mitropolit Primat al României.



| CUVÂNTAREA | / - 
. 4 

DELA INSTALAREA PRIMULUI. ARHIEPISCOP NAȚIONAL GURIE „GROSU ÎN SCAUNUL DIN CHIşIxĂU (BasARABIA). 
2/15 mar 1921 

| Preasfinţiţi Părinţi, 
Domnilor Miniştri, 
Iubiţi; fii sufleteşti, 

Când pentru întâiaş dată atât ca oaspe cât şi ca, Mitropolit Primat al României întregite am fericirea să urc scara acestui tron arhiepiscopesc, o puternică emoție a sufletului meu mă, îndeamnă să exclani îm- preună cu psalmistul «mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile mâinilor 'Tale şi niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda, minunilor Tale». Căci cu adevărat o minune dumnezeiască stă, la, temelia, însutleţitului praznic bisericesc naţional de astăzi, precum â stat; şi la temelia, festivităților serbate în aceste părţi în ul- timii trei ani. E Vechea Românie, micul regat al frajilor noştri, a, iost marea nădejde a românilor de pretutindenea, mai ales a acelor din provinciile robite atâtor împărăţii streine. Marile popoare ale bătrânei Europe s'au în- căirat într'o luptă mondială. Mica, Românie nu pute: rămâne nepăsătoare, fiind preocupată de marele ideal al unirii naţionale. Astfel a trebuit să, intre în luptă alăturea, de popoarele cari luptau pentru idealurile ome- nimei şi pentru unitatea naţională, a popoarelor robite. De partea, lor era, şi nădejdea, biruinței. Când România, a intrat în răsboiu, ardelenilor şi bucovinenilor le-a, căzut o piatră de moară de pe suflet. Eu, pe atunci
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în Banat, cu sufletul plin de bucurie am zis sfetnicului 
meu de încredere: a sunat ceasul desrobirii noastre. 

Dar bucuria nu ne-a, fost deplină, căci în conste- 
laţia, politică, de atunci credeam că fraţii din Basarabia 
vor trebui să rămâie şi pe viitor în robie. Dar dreptul 
Dumnezeu, care conduce soarta popoarelor, astfel au 
încâlcit pe cei ce stau -piedică, în calea, basarabenilor, 
încât tocmai Basarabia, a fost; aceea care cu lacrimi de 
bucurie mai întâi a căzut în braţele patriei mume, 
unindu-se cu ea. Această favorabilă întorsătură pentru 
moldovenii Basarabiei n'a presimţit-o nici cea mai ageră, 
minte, nici cea mai isteață diplomaţie, ci a fost curat 
o minune dumnezeiască. Deci astăzi când pentru în- 
tâiaş dată mă aflu în mijlocul iubiţilor mei fii sufle- 
teşti din Basarabia, simţesc. de o plăcută, datorinţă de 
a vă invită, ca împreună cumine cu adâncă cucernicie 
să mulţumim lui Dumnezeu pentru acest mare dar de 
care ne-a făcut părtaşi şi înaintea sfântului său altar 
să făgăduim - cu inimă curată că vom fi şi pe viitor 
buni credincioşi ai bisericii sale pravoslavnice, crescând 
în acelaş duh pe fiii noştri şi lăsând credinţa, legea, şi 
limba românească, cu limbă de moarte, scumpă moş- 
tenire nepoților noştri, fiind adâne convinşi de adevărul 
cuprins în cuvintele psalmistului: «în mormânt se vor 
întoarce nelegiuiţii, toate popoarele cari uită pe Dum- 
nezeu, 8 17». 

Dar nu pentru întâiaş dată a; dat pe.aicea, astăzi 
un mitropolit al Bucureştiului. În curând so împlinesc 
100 de ani decând petrecei în Chişinău vrednicul meu 
înaintaş Mitropolitul Ungro-Vlahiei Grigorie. Principa- 
tele: Dunărene erau ocupate de Ruşi și Mitropolhtul 
Grigorie s'a opus rechiziţionărilor samavolnice, de aceea, 
generalul rus Marcovici l-a, exilat poruncindu-i: «pără- 
sind fără zăbavă, oraşul Bucureştiului să, pleci spre să- 
lăşluire în Basarabia». Păzind el aicea tendinţele de 
rusificare a elementului românesc, a ştiut; desvoltă tac- 
tul şi isteţimea, ca, să aducă din Principate cărţi rituale 
româneşti şi să, le împartă în sute de exemplare la, bi- 
sericile basarabene; ba a început chiar a traduce el în 

14
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| româneşte cărţi bisericeşti după cum însuş zice, «cai; să ajut neamului şi fraţilor». a 
„Jar acum după o sută de ani vine dela Bucureşti 

Mitropolitul Primat nu: surghiunit, ci cu fruntea, ridi: 
'cată ca suprem ierarh al tuturor românilor şi astfel. 
şi al bisericii din acest irumos colţ de ţară românească, ; Vine nu exilat de un general rus, ci împreună cu ma- 
rele logofăt al treburilor bisericeşti sau cum îi zicem 
astăzi cu ministrul Cultelor, d-nul Octavian Goga, bine 
cunoscut în aceste părţi din însufleţirea şi nădejdea pe 
cari cu putere şi dar de prooroc le-a, propovăduit aici 
în cursul răsboiului, ca trimişi de M. 3. Regele tuturor 
românilor ca să vă puie în frunte un ierarh naţional 
eşit din sânul vostru; vine acest Mitropolit nu cu da- 
ruri materiale, cu trei galbeni în pungă câţi aveă exi- 
latul Grigorie, când a, plecat încoace, ci cu suiletul, 
cu inima plină de comori sufleteşti, de dragoste pă- 
rintească, din prisosul cărora, să, reverse şi asupra iu- biţilor fii credincioşi din Moldova, dintre Prut şi Nistru. 

Iubiţi credincioşi, 

Înțeleptul Solomon ne spune în pildele sale XI, 14 «cei ce nu au stăpânire cad ca frunzele, iară mântuirea, 
vine dela mulţimea, celor cu bun sfat»,. Călăuzit de adevărul acestor solomonice cuvinte, Sfântul Sinoa al 
Bisericii autocefale ortodoxe române, n'a putut lăsă în vacanţă mai lungă scaunul arhiepiscopesc de aici, ci în interesul obştesc şi în înţelegere cu ministrul Cul- telor şi cu Coroana ţării a numit şi întărit la, locul acesta drept arhiepiscop titular şi definitiv pe I. P. 8: Sa părintele Gurie, faţă de care clerul şi poporul de aicea a, avut ocazie 'a-şi exprimă încrederea, sa. 

Părinte Gurie, 

Când Domnul a trimis pe proorocul Iezechil ca, să propoveduiască, cuvântul său, i-a, zis: «Omule, du-te la casa lui Israel şi propovădueşte cuvântul meu, căci eu nu te trimit la poporul ce are un grai strein şi o
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limbă necunoscută, ci la, casa lui Israil» ; astfel îţi 
zice şi fîrăţiei tale Sf. Sinod prin graiul meu. Aşază-te 
în mijlocul basarabenilor şi le propovedueşte evanghelia, 
lui Hristos nu în limbă străină, ci în dulcele graiu al 
părinţilor; nu cu frică, cu cutremur şi cu temere de: 
«Pohod na Sibir», ci cu suiletul liber şi cu însufleţirea 
curată, izvorită din datorinţa sfântă de a reîntronă cre- 
dinţa şi cultura românească în toate colţurile acestui 
ținut, reînviind moştenirea, lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
ca să o putem lăsă, curată şi românească moştenire 
urmaşilor noştri. PE 

| Iubiţi ascultători, 

Astăzi, tocmai astăzi se împlinesc 100 de ani de 
când la, mânăstirea de aici, Căpriana, întemeiată de 
Ştefan cel Mare, s'a aşezat lespedea pe un mormânt 
scump tuturor românilor. Este mormântul marelui ie- 
rarh Gavriil Bănulescu Bodoni (mort 30 April 1821). 
Acest mare ierarh era ca şi mine fiu al Ardealului, 
născut aproape de satul meu natal, în oraşul Bistriţa, 
unde am petrecut copilăria şi am studiat opt ani de 
zile, a fost dascăl la Năsăud, unde în curs de 4 ani 
mi-am terminat Studiile liceale. Ajuns ierarh al bise- 
ricii ruseşti, inima lui nici-o clipă n'a încetat să bată 
pentru durerile neamului românesc. La, 1$12 alipită 
fiind Basarabia la, Rusia, el a ştiut a, convinge - Ţarul 
pentru a întemeia această, episcopie-a Chişinăului şi 
Hotinului la care a, fost numit; ierarh şi Mitropolit. 

Viaţa, bisericească, din timpul păstoriei sale a fost 
totdeauna, străbătută de duh românesc. La 1814 înte- 
meiază o tipografie cu ucenici dela, Neamţul Moldovii. 
EI înfiinţează şi Seminariul de aici cu limba de pro- 
punere românească, cu un cuvânt episcopia aveă ca- 
racter românesc. Eu mi-am ţinut de datorinţă ca să - 
ridic pe o clipă lespedea mormântului dela, Căpriana, 
ca, să reînvie duhul românesc al marelui Ardelean ca- 
rele de sigur prin graiul meu va străbate ca o „ploaie 
mămoasă peste frumoasele plaiuri şi bogaţele văi ale 
mândrei:' Basarabii, făcând să înverzească, Şi. să. înflo-
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rească iarăşi câmpiile româneşti ale acestui colţ de ţară, 
pregătind o bogată, roadă pentru biserica şi; cultură - 
românească. Dela Bănulescu şi până astăzi Basarabia, n'a mai avut ierarh român ; deci frăţia, 'Ta, ca primul 
român, fii un vrednic urmaş al exarhului şi Mitropo- litului Gavriil Bănulescu, ca, pe urma propovăduirilor 
noastre dela această instalare canonică şi legală a, sfa- burilor ce ţi le-am împărtăşit în Sf. Sinod şi pe urma muncii Î. P. S. Tale şia, împreună lucrătorilor în via, 
Domnului să se înfăptuiască, cuvintele Mântuitorului 
lisus ce le-a, zis când a intrat în casa lui Zahei: «As- 
tăzi s'au făcut mântuirea, casei acesteia, căci fiul omului 
a venit să cerceteze şi să facă fericit ceeace era, pier- 
dut>. Luca 19. 9. 

Părinte Gurie, - 

Fii vesel că poţi exclamă cu psalmistul: «Soarta, mea a căzut întrun mod plăcut, căci mie mi s'a dat 
o frumoasă, moştenire» da, este adevărat că la, Chişinău 
ai cea mai frumoasă, şi mai bogată poziţie din întreagă 
biserica: românească ; dar fii conştiu că ai şi situaţia, cea mai grea, dintre toate, căci stăpânirea acum pră- 
buşită, ţaristă, a, înăbuşit şi înstrăinat sufletul românesc din multe părţi ale acestei provincii, a rărit rândurile |. 
răzeşilor lui Ştefan cel Mare, ducându-i pe mulţi şi 
colonizându-i până prin Caucaz şi prin îndepărtata, 
Siberie. Dă 

„Biserica e acum datoare a conlucră cu toţi factorii 
pentru a, recâştigă, ce s'a pierdut în năzuiuţele noastre; n avem faţă, de nimenea, nici-o tendinţă agresivă, din 
contră, 'ca biserică, nutrim toată, simpatia față, de ve- 
cinii noştri ruşi, cărora, le dorim să, le ajute Dumnezeu 
a-şi reaşeză ţara iarăş în ogaşe normale spre a puteă 
din nou propăşi şi înflori. Acest popor uriaş de 15U' 
milioane, este chemat a contribui şi pe viitor în mă- sură însemată, la progresul lumii. El nu ne poate luă 
în nume de rău dacă noi Românii, o mână de oameni, nu putem admite să pierdem niciun suilet de om. Deci 
noi suntem datori memoriei strămoşilor noştri, lui Şte-



213 
e 

fan cel Mare, a restatornici în deplină curăţenie țara 
lor. În năzuința, noastră nu facem decât, vorba lui 
Mircea cel Bătrân «Eu îmi apăr sărăcia, şi nevoile şi 
neamul>, reparând nedreptăţile strigătoare la cer, din 

- trecut. 

5 Părinte Gurie, 

Frăției Tale se potrivesc cuvintele dela Moisi : «Tu. 
ai ajuns uns, fiule, pe urma unei mari biruinţe» ; ade- 
vărat, dar să nu uiţi că atmosferile sociale înalte sunt 
încărcate de păcatul încrederei şi al trufiei.: Deci, în 
năzuinţele tale caută, ca acolo sus să nu-ţi pierzi cum- 
pătul, fii cu tact, cu răbdare, cu smerenie, căci numai 
smerenia, susţine durabil cele înalte. Mai ales în aceste 
timpuri de tranziţie, de prefacere şi de generală enervare 
se ivesc în mod firesc adese ori vederi contradictorii 
mai multe decât în împrejurări normale. Ascultă-i pe 
toţi cu aceeaş părintească bunăvoință, stabileşte cu 
creştinească iertare şi dragoste pornirile de răsbunare, 
căci numai aşa se va, puteă desluşi calea «media aurea», 
care duce spre binele obştesc, fii însuţi şi îndeamnă, pe 
toţi împreună, lucrătorii să fie blânzi, iertători, cu mâni 
curate, dezinteresajţi şi mai ales arepţi faţă de toţi, căci 
dreptatea garantează pacea şi liniştea unci munci rodnice. 

Cu aceste cuvinte îţi încredinţăm cu ziua de azi, 
în mod canonic şi legal, credincioşii turmei din Basa. 
vrabia, poruncindu-ţi împreună cu psalmistul «Păsto- 
rește-i şi ridică-i veşnic», acum şi pururea. Amin.
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- Iubit popor, . 

Este cunoscută, vorba Sf. Scripturi:. «Dumnezeu „ adeseaori ceartă, pe aceia, pe cari îi iubeşte». | Poporul român a, suterit în tot trecutul său atât de mult, încât abia mai găsim altul la fel. 
Poate, că Dumnezeu, ale cărui judecăţi sunt .ne- pătrunse de mintea, noastră, a voit prin suierinţele noastre să, ne.nobiliteze, să; ne oţelească, să, ne spo- rească şi întărească, virtuțile creştineşti şi însuşirile „trupeşti şi sufleteşti ale rasei noastre. | „De nu era aşa, poate n'am fi putut străbate în cursul veacurilor prin atâtea, primejdii şi vicisitudini de tot soiul şi n'am fi putut supravieţui . atâtor po- poare, cari — ca, un puhoi de apă — au trecut; peste noi. Ba, în momsânte grele am avut energii, prin cari ne-am ajutorat unii pe alţii. 
Ardealul robit a trimis pe George Lazăr spre deş- teptarea, celor de dincoace de Carpaţi, la Basarabia pe marele ierarh Gavriil Bănulescu; la, Bucovina, pe Pumnul şi pe alţii. Macedonia, a trimis Ardealului pe mitropolitul Andrei Şaguna, pe Mocioneşti, Gojan şi alţii, Basarabia a dat vechiului regat pe general Ave- rescu şi pe alţii; iară vechiul regat ni-a, desrobit pe toţi, trecând Carpaţii până la, 'Tisa, şi Prutul până, la Nistru. 
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„Eu am venit în Basarabia, cu 3 scopuri. Intâiu să, - 
instalez în scaunul ocupat 100 ani de străini pe primul 
arhiepiscop naţionai, apoi să suflu de-alungul ei în tot 
drumul meu dela Reni-Chişinău-Ungheni spuza străi- 
nismului de pe sufletul moldovenilor din acest colţ de 
ţară, ca să reînvie şi să se aprindă cu tărie focul 
dragostei de neam, de ţară şi de tot ce formează 
fiinţa lor de Români-Moldoveni. Şi pe neromâni să-i 
conving, că nu există pe pământ un petec, care să le 
oferă un trai mai liniştit, mai sigur, pentru avutul lor 
viaţa, lor, cinstea soțiilor lor, pentru credinţa lor şi 
mai plin de toate bunătăţile, ca patria română, de 
aceea, s'o iubească, ca pe buna lor maică, s'o apere, 
să cinstească, ostaşii, cari păzesc hotarele ei. Iară în 
urmă, ca să fac o mare deslegare, să ridic un greu 
blestem. 

Poporul moldovean din stânga Prutului, văzân- 
du-se dela, 1812 despărţit de fraţii săi din dreapta, lui 
a numit mereu în poeziile sale această apă de des- 
părţire: «Prutule râu blestemat», «Prutule apă amară» 
etc. L-a blestemat. 

Spicuesc din aceste producte poporale câte-va 
versuri, spre a cunoaşte toţi sbuciumul sufletesc al 
Basarabenilor: - 

«Prutul are vădureli - «Prulule, dac'ai seca 
«Le cunoaştem noi pe ieli, «Noi cu frați ne-am avea 
«Şi-om trece la nemureli „Fraţi de cruce, fraţi de sânge 
« Nemureli iubiţeli «După nime 1'am mai plânge 
«Noaptea ni vedem cu îeli. 

Apoi îl ameninţă: 

«Da, ni-om pune noi cândva 
. «Şi cu gura l-om seca, 

«Se nu mai fim depărtaţi 
«De ai noştri iubiţi fraţi. 

Setea şi căldura ostaşilor gloriosului nostru Rege 
Ferdinand I i-a scăzut radurile, l-au trecut şi au cu- 
rățit ţărişoara de străini, încât s'au putut alipi la, 
sânul patriei mume. |
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Rămâne acum, ca Noi — supremul ierarh al bise- ricii române în prezența preastinţiţilor episcopi: şi a, sute de preoţi — să deslegăm cu darul moştenit dela, Sf. Apostoli blestemul poporului, ca de-aci înainte Prutul să, fie chinga, puternică, care va lega, pe vecie: Moldova, din dreapta şi stânga lui şi pe ambele cu patria mumă.



CUVÂNTARE 

ȚINUTĂ LA FLORICA LA CENPENARUL DELA NAŞTEREA 
MARELUI BĂRBAT DE STAT LOAN C. BRĂTIANG. 

11/24 rar 1921 

Jubiţilor creştini, 

In clipele acestea de evlavie creştinească şi de xugăciune cucernică simţim cum pătrunde în sufletul nostru ceva din lumina, veciniciei şi ne aducem invo- luntar aminte. de cuvântul înţeleptului Solomon: «Lu- mina drepţilor arde pururea, iâr candela, necredin- cioşilor se va stinge». (Pilde cap. XIII v. 9.) 
Punând în mormânt nou osemintele lui Ioan C. Brătianu, vedem în clipa, aceasta, verificarea, deplină, a cuvântului eternizat de înţelepciunea lui Solomon în paginile vecinice ale Scripturilor sfinte. 
Căci şi din acest nou mormânt ca, şi din cel ve- chiu, care a stat până acum în vârful dealului ca, o adevărată, straje de veghe la toate momentele de cum- pănă grea ale ţării româneşti — numele lui Ioan C. Brătianu se va înălța, şi va, lumina, pururea, cărările de progres ale patriei şi naţiunei române. 
Şi dacă lumina aceasta în vâltoarea, patimilor încă nepotolite întru întunerec luminează, şi întune- recul nu a cuprins pe dânsa,-e sigur că timpul ce îna- 

intează, va contribui tot maimult la o lămurire şi tot; mai pătrunzătoare strălucire a, ei. | | 
De 'sigur, propăşirea 'unui neam şi a unei ţări nu este şi nu poate îi rezultatul muncii unui singur om, 

oricât ar îi de scânteetoare mintea, lui, oricât ar fi de plină de energie voinţa, lui, ci progresul ţării este



rezultanta, firească a unei munci colective, la care a: 
contribuit şi contribue, cu forţa lor dinamică, toţi fac- 
torii ţării, dela cel mai mic până la cel mai impor- 
tant. Dar în zadar se află în rafturile unei tipografii 
toate literile şi semnele, vărsate din cel mai bun 
material, totuş se cere geniul unui' Dante, al unui 
Eminescu şi Coşbuc, care să îndrume mâna culegăto- 
rilor pentru a, tipări o operă nemuritoare. 

Dumnezeu 'ne-a trimis în cursul veacurilor şi nouă, 
românilor bărbaţi providenţiali. - Odinioară înțeleptul 
Miron Costin scria cu vădită satisfacţie în cronica 
sa: «Nasc şi la Moldova, oameni.» Astăzi, complectându-l : 
putem rosti şi noi, cu aceiaş satisfacţie, cuvântul mân- 
gâetor «Nasc şi în “Ţara. Românească genii creatoare 
în toate domeniile vieţii politice culturale, sociale şi 
economice». - a a 

Aşa au fost, slăviţi întru amintire vlădici şi în- 
drumători sufleteşti ai neamului nostru începând dela. 
Nichita Românul cel, ce a, 'sădit. sămânţa evanghelie 
lui Hristos. în inima poporului nostru până la Var- 
laam, Dosofteiu şi. Veniamin Costache ai Moldovei, 
până la Teodosie Veştemeanul şi Grigorie cel Mare al 
Ţării Româneşti până la . Sava Brancovici şi nemuri- 
torul Andrei Şaguna al ortodoxiei din. Ardeal; Buzeştii 
şi toţi marii: generali din timpul lui Mihai - Viteazul, 
ca Radu Calomfirescu, Banu Manta, etc., Udrişte Năs- 
turel din vremea lui Matei Basarab, fraţii Cantacu- 
zino din vremea lui Şerban Cantacuzino şi Constantin 
Brâncoveanu. Aşa, sunt în timpul mai nou Mihail Ko- 
gălniceanu, N. Bălcescu şi fraţii Goleşti, Lascăr Catar- 
giu, Brătianu şi alţii. Faptele măreţe. ale celui sărbă- 
torit astăzi împodobese cu litere de aur pagini stră-. 

“lucite ale istoriei noastre naţionale, căci activitatea, 
-lui este întreţesută în toate succesele „mari ale țării 
şi neamului între anii 1848 până la, 1891. N 

Reîntors dela Paris, — unde şi-a câştigat o te- 
meinică pregătire . şi folositoare legături — el deveni 
suiletul revoluţiunei 'dela 1848 şi al mişcărilor de des- 
robire şi de independenţă politică, faţă de «Regulamentul 
Organic» ars de fruntaşii mişcării la 6 Iunie 1848. . 

.
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In exil, pe timpul congresului de la Paris (1856) şi a divanurilor adhoc (1857) a alergat pretutindeni “unde credea că poate ajută cu folos cauza ţării sale, Pretutindeni a fost Suiletul mişcării şi a avut. partea, leului în muncă şi. succes. | | EI introduce în preocupările politice elementul ro- mânesc de pretutindeni şi — fiindcă în împăratul Na- poleon III vedea, :cheia, rezolvării favorabile a aştep- tărilor româneşti — îi prezintă acestuia memorabilul său memoriu dela 1853 în care vorbeşte despre Ro- mânii de pretutindeni, cari au un, scop îinâl, pentru care «încă n'a sosit» timpul, dar sprijinirea, acestui element promovează în orient interesele Franţei. Acest memoriu sugerează, lui Napoleon al III-lea şi necesi- tatea, unirii Principatelor. Împreună cu C. A. Rosetti, Brătianu a fost cel mai fervenţ luptător pentru a se alege acelaş Domn în ambele principate, înlăturând piedicele şi asigurând astfel înfăptuirea unirii Princi- patelor Române. , | | În 'chestia agrară găsim la Brătianu nu numai stăruința de a, desfiinţă, claca, dijma, podvezile şi alte sarcini de a se ceda, clăcaşilor pământul lucrat de ei, ci şi. ideia exproprierei pe lângă o cuvenită, despă- gubire. | | Munca lui Brătianu în jurul alegerii şi aducerii unui Domn dintr'o dinastie străină o cunoaşte tot neamul; allui este în cea mai mare parte meritul, că, astăzi avem fericirea, a ne mânâri cu O dinastie atât de vrednică, şi de iubită, de întreaga, suflare românească. "Tot Brătianu a, fost sufletul care a făcut răsboiul neatârnării (1877—1878) şi tot el a ştiut a pregăti calea pentru înălţarea, țării la rangul de regat. Iar cu privire la organizarea economică, financiară şi ostăşească a statului, Brătianu a; dovedit aceeaş pricepere şi aceleaşi durabile succese, muncind ca, ofiţer, ca ministru' de iinanţe, de interne, de răsboi, de lucrări publice, în resortul unde vedea mai mare nevoia de muncă. | 
Ideile conducătoare ale întregei sale opere pa- triotice erau: «încrederea în noi înşine» şi «demnitatea
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najională», cari — de şi uneori păreau exagerate —totuş 
viitorul le-a justificat prin izbânda revendicărilor înte- 
meiate pe această demnitate. Marele său contemporan, 
Mihail Kogălniceanu, a vorbit în deplină cunoştinţă 
de cauză când afirmă că «istoria, nepărtinitoare va 
păstra în litere neşterse memoria lui Ion Brătianu, care 
şi-a pus numele în capul tuturor actelor mari naţionale 
şi politice ale renaşterii României». | 

Cât priveşte biserica strămoşească, amintim, că 
sub Brătianu s'a, câştigat autocetalia bisericii române 
şi sa, înfiinţat facultatea de teologie din Bucureşti. 

Pe lângă tactul politic de a ridica succesiv ţara, 
şi neamul din treaptă în treaptă, — ca un prooroc al 
vremurilor ce vor să vie, — el căuta înainte de 1848 
şi după revoluţie relaţii intime cu Ardealul şi Bucovina : 
cu Şaguna, cu Axente, cu Bariț, cu Pumnul şi alţii, 
cu gândul la scopul final al unirii tuturor. românilor. 

„Împreună cu N. Bălcescu, cu Al. Golescu, au în- 
cercat; conlucrarea, cu conții Andrassy şi Teleky, ob- 
ținând cu greu în principiu, că în caz de reuşită a 
revoluţiei, Ardealul. să-şi poată decide soarta, prin 
plebiscit. . | | | 

La 1868 cancelarul austriac Beust a ştiut; intriga 
la, Paris pentru răsturnarea guvernului Brătianu fiindcă 
susținea şi încuraja mişcarea naționalistă din Ardeal. 

„Acestor. intrigi răspunde Brătianu la 1868 — după 
demisie — în discursul de răspuns la mesajul tronului, 
cuvinte cari în unele părţi, iarăş devin actuale: 

«Unui împărat mare, care are atâtea, milioane de 
supuşi, astăzi când se încoronează rege al Ungariei — 
domnul Beust îi pune sabia în mână şi eltae în patru 
părţi ale văzduhului şi promite să cucerească toate 
ţările, ce au ţinut de coroana Sfântului Ştefan. Noi 
însă nici nu ne-am culcat seara cu mai multă erije, 
nici nu ne-am sculat dimineaţa, cu mai puţină mulţu- 
mire, Am zis că aceasta este o formulă, la care ţine 
regatul Ungariei, fiindcă este una din ţările mai tra- 
diţionale şi ţine la toate formulele, chiar şi la acelea, 
care nu mai pot avea azi nici o însemnătate»...
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Fruntaşii provinciilor robite au găsit totdeauna, la 
el sfat şi sprijin, căci Idealul suprem nu l-a pierdut 
din vedere în toată activitatea, sa, politică. În Ardeal 
numele Brătianu a fost foarte popular. Vrednica, sa 
consoartă îmi spunea, la, 1906, că, omagiile Ardealului 
erau cele mai preţioase pentru răposatul ei soţ şi 
prinosul recunoştinței lor îl mişca de câte ori frun- 
zărea, istoricul «Album» ce coprinde o parte din ele, 

Iubiţi creştini. 

Mormintele oamenilor mari trebuie să fie ca o 
şcoală creatoare de energii pentru generaţiile tinere 
ale neamului nostru. La aceste mormite îngenuncherea 
însemnează înălţarea, rugăciunea, creştinească, însem- 
nează reculegere şi înseninare, iar adevărata recu- 
noştinţă este ca o mireasmă care răcoreşte sufletele şi 
îndrumă spre ideal şi muncă patriotică, Impodobiţi cu 
aceste daruri cereşti, românii din toate unghiurile 
țării noastre întregite, înalţă acum glasul rugăciunii 
lor pentru vecinica odihnă în laturea drepţilor a ma- relui patriot I. Brătianu. Invelit în recunoştinţa, şi 
pietatea, tuturor bunilor români — dela Rege până la, 
cel din urmă cetăţean — te poţi odihni de acum în 
acest mormânt definitiv, ca unul, care — după cuvântul 
apostolului Pavel — «luptă, bună, ai luptat, credinţa, ai 
păzit şi visul ai plinit»>. Gândurile drepte şi înalte, 
pentru a căror înfăptuire ţi-ai jertfit întreaga' muncă, 
a vieţii tale până la cea din urmă răsuflare sunt azi 
fapte mântuitoare. | 

Veseleşte-te deci în laturea drepţilor, că n'ai 
alergat în zadar ca, cei ce bat văzduhul, nici nu sa 
stins candela gândurilor şi a, simţimintelor tale pa- triotice, ci ea va arde pururea, luminând cărările de 
progres şi consolidare a patriei noastre ! 

Doamne, trimite neamului românesc şi în viitor 
asemenea, bărbaţi providenţiali.



CUVÂNTARE 

La INAUGURAREA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ VETERINARĂ 
ȘI LA PROMOVAREA PRINILOR DOCTORI. 

18 OCTOMBRIE 1921. 

Domnule Ministru, 
Doamnelor şi Domnilor, 
Iubiţi Elevi, 

'Oratorii “de până acum au descris laturea, ştiinţi- fică a, medicinii veterinare, Mie să-mi daţi voe a, com- . "plecta, cele spuse, scoțând în relief şi partea, poetică, a chemării unui medic veterinar. 
Poporul român eşte în marea sa majoritate un popor de ţărani, care are două ocupaţiuni principale şi predilecte. - | a Cei ce locuesc la, munte, se îndeletnicesc cu pădu- răzitul, lemnăritul, cu întrebuinţarea păşunelor estinse ; iar cei dela, şes fac agricultură. Cu un cuvânt, românul îşi îndeplineşte partea, cea mai mare a muncii sale în liber, în natură în pădure. De aceea, el iubeşte atât de mult pădurea, încât cu drept cuvânt a numit genia- lul poet Eminescu, «Codru-i frate cu românul». In toate produsele suileteşti ale tăranului nostru: poveşti, . basme etc., natura joacă un rol important ; iară fru- moasele . doine şi cântece poporale, încep toate cu «frunză verde». : 

«Frunză verde siminic». 
„«Foae verde bob năut», etc. 

Vestitul scriitor francez Michelet, zice despre noi: «Poporul acesta, a, fost atât de persecutat de soartă, în cât şi-a dat naturii întreg sufletul». 
Atât locuitorii dela, şes cât şi cei dela munte, nu 

/
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pot îndeplini lucrările lor, fără ajutorul vitelor, De 
aceea românul e frate, nu numai cu codrul, ci trăeşte 
în mare intimitate şi cu animalele sale de casă, cărora 
adeseori le împărtăşeşte cele mai delicate taine ale . 
sufletului său, ca de ex. în poezia: «Murguleţ, căluţul 
meu». Aici calul este tratat ca un intim, ca un tova.- 
răş al călăreţului; iară în vestita, <Mioriţă», perla 
literaturii române, este superb modul, cum cioba- 
nul îi dictează, testamentul său, încât stoarce admi- 
raţia tuturor. . 

Astiel nu e de mirare, că ţăranul nostru, când îi 
moare o vacă, o vită, se boceşte după ea, ca, după o 
rudă apropiată, 

Din cele expuse de mine puteţi vedea, ce impor- 
tanţă, deosebită au vitele în viaţa, poporului nostru. 
Dar în aceasta residă, şi importanţa şi partea frumoasă, 
a misiunii -unui medic veterinar. | 

La, aceasta se mai adaogi şi însemnătatea mate- 
rială şi economică a culturii vitelor în ţara noastră, 

„Când pământul ţării consta din mari latifundii, 
acestea admiteau mai uşor întrebuinţarea, maşinelor 
agricole, căv' boerul care avea zece mii de pogoane, 
„putea 'să accpere preţul mare al maşinelor. Astăzi 
însă legea agrară împarte din pământul  cultivabil al 
ţării 92%/, ţăranilor, cărora nu le dă „Mâna a-şi pro- 
cură pentru cultura micilor lor loturi, maşini agricole, 

"decât cel mult făcând în scopul acesta — fie mai mulţi 
inşi, fie satul întreg — tovărăşie. Ma | 

Astiel ţăranul are azi şi va avea în viitor trebuinţă, 
de vite tari şi multe, cu cari să. poată, munci şi spori 
productivitatea, lotului său. Da Ma 

De aci rezultă, că medicii veterinari sunt datori 
-a-şi lua chemarea în serios, fiind zeloşi şi conştiincioşi „căci dela rezultatul muncii lor, atârnă, în mare pante 
.belşugul şi salvarea, ţării, care fără export de cereale 
şi vite, — vedeţi — abia, tânjeşte de pe o zi pe alta, 

n această privinţă medicii veterinari din vechiul 
regat au misiunea cea mai grea, căci nerezolvarea la 
timp a problemei agrare a, făcut să decadă aici cul- 
tura, vitelor într'un mod îngrijitor.
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În trecut nu era, aşa. În evul mediu şi veacurile următoare, calul român era cunoscut în toată Europa. Răsboaele Europei se purtau atunci tot cu cai, cum- păraţi din Principatele Dunărene şi mai ales din Mol- dova. Unele popoare străine cunoşteau numele. de român numai după caii lui. Astfel în vestita. pina- cotecă din Miinchen — voind a vedea, în mulţimea, salelor şi vr'un tablou cu caracter românesc — abia am ajlat — fiind condus de un servitor prin un labi- rint de odăi — nişte iconiţe intitulate: «Pierdefang in der Moldau», înfăţişând cum se prindeau caii buieci cu arcanul. Mai târziu însă aprigii cai români au de- generat şi locul lor în export Pau luat caii Ungariei, aducând ţării lor bani îramoşi din toate ţările Europei. Veterinarul vechiului regat, trebue să-şi dea, toată, silinţa ca, să, ridice prăsila, vitelor la înălţimea, de odi- nioară, încât vechiul regat să nu se mai găsească şi'n privinţa culturii vitelor, chiar şi numai față de pro- vinciile desrobite, în situaţiunea aureroasă, şi ruşinoasă, de astăzi. A ridica — precum în toate privinţele, aşa, Şi în privinţa, aceasta, patriotică. 0 alipire şi contopire firească şi trainică a Provinciilor desrobite cu vechiul regat, se va pulea mmişloci numai prin superioritatea ve- chiului regat. | 
De încheere, celor dintâi doctori ai şcoalei noastre de medicină, veterinară, ridicată astăzi la, rangul de. facultate, vă dăm binecuvântarea Noastră, arhierească, rugându-vă, ca — dacă, prin ocupaţiunea voastră, staţi atât de aproape de sufletul ţăranului român — prin viaţa, şi pilda voastră să, cultivați şi celelalte însuşiri alese ale lui şi în deosebi evlavia şi religiozitatea, ţă- rânului, căci, cine nu se teme de Dumnezeu, n'are uşine nici de oameni, acela nu poate îi nici conştiin- cios, nici cinstit şi deci nici de folos ţării şi neamului. Binecuvântarea Noastră, şi asupra acestei noi fa- cultăţi din cadrele universităţii bucureştene, care să dea ţării cât mai mulţi veterinari, 

 



CUVÂRIT PASTORAL CĂTRE PREOŢI 

  

PREOȚII ŞI MIŞCĂRILE CULTURALE 

  

Oamenii, cari privese activitatea pastorală, a, preo- ţilor noştri cu ochi cercetători, ne trimit din toate „părţile jalbe, că esto prea mic numărul celor ce stau la înălţimea, chemării lor. de apostoli ai neamului şi că foarte mulţi sunt cu totul nepăsători faţă de mişcă- rile culturale, sociale, îilantropice. patriotice, etc. Mulţi cred că şi-au împlinit chemarea cu sfintele slujbe din biserică, ba unii şi pe acestea le-au «mercantilizat», săvârşind numai funcțiuni, cari li se plătesc. Pe de „altă parte preoţii se plâng în toate ocaziile de micimea, plăţii, dar prea puţini îşi pun întrebarea: «ce muncă oferă ţării, ca să fie echivalentul unui salariu mare, cum îl cer timpurile de azi ?. 
E adevărat că scumpetea-i mare, că traiul e greu; dar de câteori stăruim pentru îmbunătăţirea, plăţilor, călăuzit de marea, răspundere ce-o avem către ţara, care luptă cu atâtea, greutăţi financiare şi către poporul ce plăteşte biruri mari în sudoarea, îeţei sale, ni se impune şi grija, «cu ce vor răsplăţi slujitorii bisericii noile milioane de jertte?». 
Ca să avem un razim firesc în stăruinţele noastre, cerem clerului nostru Şi din locul acesta, — ceea, ce am făcut de atâtea ori —, 0 activitate mai vie, o muncă mai stăruitoare. Pe lângă slujbele religioase, să suie scările amyonului. şi. să şteargă de pe el pulberea, care în „multe biserici s'a, aşezat acolo de decenii. Preoţii să, iasă cu luntrea, misiunii lor şi mai la largul vieţii obşteşti. Să, ia parte la toate mişcările şcolare, cultu- 
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rale, sociale, umanitare, filantropice, patriotice din partea locului. In tot locul să-şi ia partea lor de muncă; ba — după, putinţă — să stea, în fruntea, acestor mişcări; iară cei ce nu au darul de a putea conduce, să, îndeplinească partea lor de muncă şi ca simpli gregari, ori din ce parte ar veni iniţiativa, căci preo- tul mai mult ca oricine trebuie să fie al tuturor, călăuzindu-se de principiul «non quis, sed quid ?» Bise- rica, va fi la, locul ei şi va, merita cu drept cuvânt atributul de «biserică dominanţă, şi naţională a statului român» numai atunci, când — pe urma unei munci grele şi conştiente a întregului cler vom putea introduce în toate ucțiunile şi mișcările vieții publice din ţara noastră şi mai ales în cele culturale, sociale şi umanitare, firul roșu al spiritului creștin şi le vom putea imprima timbrul neîntreculelor învățături ale Aceluia, ai cărui ucenici sun- tem sau ar trebui să fim, - 
Mulţi nu înţeleg aceasta; ba unii dau pilde întris- tătoare, Iată un caz din cele multe. In satul X. erau o mulţime de case arse sau dărăpănate pe urma, crân- cenului răsboiu. Inalta stăpânire a ţării reface o parte din ele. La predarea caselor, cei până acuma, fără adăpost, — între cari şi unii orfani —, dimpreună cu cei asistenţi vărsau lacrimi de bucurie, că vatra pă- rintească li s'a construit din nou, şi altele de recu- noştinţă către cei ce s'au ostenit şi au cheltuit cu clădirea. Reprezentanţii guvernului vedeau răsplătite toate ostenelile în acele lacrimi căzute pe pământul scump al ţării. Era o zi de bucurie pentru toţi. Numai preotul satului în loc să stea în mijlocul turmei sale, să aibe un cuvânt pe buze cu acel prilej mişcător şi patriotic, sta, la o parte «nepăsător şi rece», 

Aşa nu mai merge. Cei buni trebuie să-şi deie silinţa în conferințele preoţeşti şi în toate ocaziile ca să, schimbe asemenea mentalitate eronată, oricare ar îi obârşia ei. Pe asemenea oameni, ordonanţe în . scris ori scrisori pastorale nu-i mişcă în deajuns: ci e necesar, ca «iară şi iară» să fie nemijlocit capacitaţi 
şi convinşi despre greşita, lor ţinută, nepreoţească. 

î
_
i
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Incheiu aceste părinteşti sfaturi, reamintind tu- 
turor, că Siânta noastră biserică nu e'numai rituală, 
ci şi învăţătoare. Deci, iubiţi preoţi, pe oriunde veţi 
trece «învăţaţi», împlinind îndemnul Sf. Apostol al 
neamurilor: «Că bine este cu darul să întăriţi inima» 
păstoriţilor voştri; «luând sabia duhului, care este 
cuvântul lui Dumnezeu» şi <întru toate puindu-vă, pe 
voi înainte, ca slujitori ai lui Dumnezeu».



PASTORALĂ 

MIRON 
Din mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi mitropolit, vouă tuturor fiilor drepimăritori, cari așteptați bucuria Sfintelor Paşti, în această de Dumnezeu păzite eparliie a mitropoliei Ungro- Vlahiei, vă trimit—de la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos — binecuvântarea Păcii, a 'statorniciei şi a cugetului bun, cu enre Zacheu se învrednici odinioară a fi găzduilor de Hristos? (Luca 19, 1—10) Pacea, statornicia și cugetul ce! bun să se pogoare în inimile voastre și să le întărească şi să le înfrăţească şi să le sfințească, arăiându-le frumoase şi pregătite de 

sfânta înviere! 

lată, cu îndurările cele multe ale Vistiernicului bunătăţilor, am ajuns încă o dată să ne bucurăm de Marea sărbătoare a creştinătăţii. Precum în toate săr- bătorile de peste an, mai vârtos. acum de Sărbătoarea, Paştilor, se cuvine să ne amintim şi să ne cucerim suileteşte Aceluia, Care, pentru noi şi pentru a noastră, mântuire s'a pogorit din cer şi s'a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi s'a făcut om. Precum în toate ceasurile noastre de apropiere cătră, Domnul, mai vârtos acum se cuvine să cugetăm la, dumneze- iasca operă, săvârşită, pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, să cugetăm la, răstignirea, la, îngroparea şi la învierea cea de a treia zi, 
Iubiţi fii duhovniceşti! Iisus Hristos a vărsat pentru noi scump sângele Său (I Petru I, 19), dându-l, preţ veşnic pentru desrobirea noastră din păcat şi pentru desfiinţarea, vechiului blestem (Galateni 3, 10). Cu multa, Lui iubire 'de oameni El ne-a, chemat şi ne-a legat în această mare familie duhovnicească, pe care o întăţi- şează obştia, creştină, şi ne-a lăsat în sfânta -ovan-



ghelie şi în predania apostolească, poruncile şi învă- 
țătura, Sa. 

Porunca Sa cea dintâi este să ne iubim unii pe 
alții, (loan 13, 14). Invăţătura Sa, este, că această tristă, 
şi prea, încercată, viaţă omenească este biruită prin 
învierea, Sa din morţi şi că la sfârşitul ei se deschid, 
pentru cei vrednici, porţile Impărăţiei Cerurilor Aatei, 
25, 84). Prin'venirea Sa în lume, prin învăţătura, şi prin 
patima, Sa, cea de bună voe, privite şi înţelese la urina, 
cerească a învierii celei de a treia zi, Domnul şi mân- 
tuitorul nostru lisus Hristos, ne-a dovedit, ci — dea- 
supra acestei! vicţi—,cu chemările, cu foloasele, cu 
izbânzile, cu măririle, cu prăbuşirile, cu durerile şi cu 
înţelepciunea, ei, — este o viaţă cu mult mai înaltă şi 
ina lină, tainică şi negrăită în fericire, cătră care de 
două mii de ani întind braţele şi rugăciunile lor: mu- 
-cenicii, cuvioşii, înţelepţii, cărturarii cei bineplăcuţi 
Domnului şi toate sufletele cele curate din cetatea bi- 
sericii creştine (Romani S, 18). 

In lumea aceasta nu avem locaş statornie ! (Evrei 
13, 14). Trecători şi birnici ai durerii suntem pe acest 
pământ! Iisus Hristos, plecând din lumea aceasta, s'a 
dus la Tatăl, să ne pregătească nouă loc. (loan 14, 2). 
Tată înţelesul prea, slăvitei învieri, pe care suntem gata 
si-o serbăm. lată mângâierea şi înţelepciunea, cu cari 
trebue să răbdăm greutatea zilei de faţă. «In lumea 
aceasta, necaz veţi aveă; ci îndrăzniţi: Eu am biruit 
lumea!» (loan 16, 83). 

I nevoie azi "mai mult ca oricând, să vă aduceţi 
aminte, Iubiţii Mei, ai cărui Duh sunteţi voi, (Luca 
9, 95), pentrucă înfricoşată este povara purtată azi pe 
umeri de popoare! Ne găsim în zile de strâmtoare şi 
de jale, ca acele, de demult, întru care proorocii lui 
Israel ridicaseră glas şi plânset până la cer. 'Turburare, 
lipsă groaznică, spaimă în inimi, prăpăd şi pustiu a- 
colo, unde altădată, era rost omenesc şi viață înflori- 
toare, viforul desnădejdii şi al morţii, aceasta este 
partea celor ce s'au despărţit de lisus Hristos şi au 
alergat după dumnezni streini (Psalm 16, 4).



Noi rămânem lângă Iisus Hristos! „Noi vom răs- punde deapururi, când vom îi întrebaţi : <Voiţi şi voi să vă duceţi?... Doamne la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice!» (Ioan 6, 67. 68). Dar : 

resc ? Cum vom puteă să avem totdeauna, pe Domnul lângă, noi şi cuvântul sfintei evanghelii, armă, nebiruită, la îndemâna noastră? 
Căutând, din toată înima, pe Iisus Hristos! Aşa, vom apuca calea cea. dreaptă, a, liniştii şi mulţumiri sufleteşti. Ducându-ne la Filip şi rugându-ne «Doamne, voim să vedem pe Iisus!» (Ioan 12, 20. 21). Filip şi nos toți, urmaşii lui şi ai celorlalți sfinţi apostoli, vă aşteptăm, la allarul sfintelor biserici. În fiecare Duminică, în fie- care sărbătoare şi acum, în deosebi înainte şi . după, ziua cea mare a, Paştilor, locaşurile Domnului sunt. împodobite, vă, cheamă, şi vă aşteaptă, | Veniţi de luaţi lumină ! Veniţi de gustaţi şi cu- noaşteţi, cât de dulce şi de mântuii 

biruiască pentru Iisus Hristos! (IL Corinteni 9, 25). În mijlocul atâtor neamuri creştine, cari întâm- pină în aceste.zile pe Domnul, cu cântări, cu limpe- zirea inimii în sfânta, mărturisire, cu fapte de milos- tenie, cu citirea şi cu meditarea, sfintei evanghelii :— să dovedim că şi noi românii suntem popor creştin şi să nu ne lăsăm mai pe urmă decât celelalte. Suntem datori iaţă cu sufletele celor de demult adormiţi părinţi ai noştri— pravoslavnici îmbunătăţiţi —să nu întristăm bucuria, lor de Paşti, acolo în lăca- şurile cele vecinice. Suntem datori, faţă, cu noi înşine să nu trădăm numele nostru de creştin şi să nu risi- pim- bunăvoința, şi iubirea, lui Iisus. Hristos, Suntem datori faţă cu urmaşii noştri — cei ce vor trăi mai feri- ciţi ca noi, în cuprinsul patriei întregite— să, le lăsăm moştenire o biserică vie, un cuget cu adevărat creştin şi toate acele puteri suflelești și toate acele virtuţi, pe cari
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numai credința şi dorul de cele vecinice pot să ie sta- 
Zornicească în sufletul omenesc. 

Invierea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos să aducă în inimile şi în casele voastre belşugul 
ei de daruri, de mulţumire şi îndestulare, de nădejde 
în mai bine şi să vă, ridice sufletele la înălţimea, învă- 
ţăturilor Lui, cari să vă călăuzească, toţi paşii vieţii 

„voastre, acum şi pururea, Amin. 
București, în ajunul sfintei învieri 1923,



CUVÂNTARE. 
A ȚINUTĂ ÎN BISERICA SFINŢILOR ÎMPĂRAȚI DELA Proireşri CU OCAZIA UNEI SERBĂRI PENTRU OSTAȘII EROI ŞI ÎN DEOSEBI PENTRU MAGISTRAȚII ȘI AVOCAȚII MORȚI PENIERU PA'TRIE, 

15/28 Mar 1922 - - 

Indată după ocuparea scaunului de mitropolit primat al ţării, mi-am ţinut de sfântă, datorinţă, să caut un prilej bine venit de a cerceta vechea noastră, metropolă, 'Târgoviştea, unde am simţit necesitatea, a, mă închină amintirei marilor mei înaintaşi în scaunul de mitropolit, cari prin viaţa, lor, prin munca, şi activr- tatea, lor, şi-au câştigat merite nepieritoare pentru bi- serică şi neam. Am voit, ca din atmosfera, istorică a acestei veche metropole să sorb duh de nouă viaţă, şi muncă, ca, astfel să pot şi eu adăoga barem câte o pietricică la clădirea, propăşirii noastre obşteşti ; ia din ruinele Târgoviştei, atât de frumos cântată, de poetul Vasile Cârlova, am voit să, primese îndemn de-a lucra, cu împreună, slujitorii mei: preoţi, episcopi Şi mitropoliți şi cu toţi bunii creştini. la, reînvierea, vechilor tradiţii şi a, vechii străluciri a Sf. noastre: biserici strămoşeşti ; — fiind adânc convins că biserica, noastră ortodoxă română, — precum în trecut a fost nu numai mângâietoarea, şi mântuitoarea sufletelor pă- rinţilor noştri, ci şi pregătitoarea, şi înainte mergătoarea, | unităţii noastre naţionale, căci cu veacuri mai înainte a închegat sufletele răsleţe ale Românilor de pretu- tindenea într'un suflet unitar, ceea ce în mod firesc a trebuit să aibă de urmare unirea, noastră, naţională,
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„— aşa şi pe viitor această biserică are să fie şi să, 
rămâe cea mai sigură garanţie a, existenţei noastre, 
ca neam şi ca stat român. 

Iară în rândul al doilea am nutrit via dorinţă a 
cercetă şi această, a, doua capitală a eparhiei mele 
restrânse, anume Ploieşti. In scopul acesta am ales 
dinadins prilejul acesta, ziua aceasta de prăznuire a 
memoriei scumpilor eroi din acest oraş, căzuţi pe câmpul 
de luptă, pentru întregirea ţării, voind ca de o parte 
împreună cu voi iubiţilor fii credincioşi să mă închin 
cu sufetul plin de părintească iubire în faţa eroilor 
voştri astăzi sărbătoriţi, si rostesc eu însumi— pri- 
maâtul ţării— o rugăciune pentru odihna, de veci a a- 
cestor mucenici şi să, vărs cu graiul meu şi cu cuvin= 
tele mele un picur din roua mângâierii pe sufletele 
*dogorite de durere a, întristatelor familii, cari ne-au 
dat nouă şi ţării pe aceşti eroi; iar de altă parte — 
ca arhipăstor născut în Ardeal—am voit să depun 
prinosul meu de adâncă mulţumire şi recunoştinţă în 
faţa amintirii eroilor, eternizaţi cu litere de aur pe 
lespedea, de bronz din palatul justiţiei de aici, dintre cari 
unii şi-au jertfit viaţa de mucenici ai neamului tocmai 
în luptele din Ardeal: la Sibiu, la Cornățel şi la Po- 
rumbac, făcând astfel ca — la căldura intensivei lor 
iubiri de neam şi de fraţi— să se topească lanţurile 
de oţel de pe sufletul ardelenilor subjugaţi, desro- 
bindu-i prin jertia, lor şi alipindu-i pe veci de pa- 
tria mumă. | | 

„Prezenţa, mea la prăznuirea unor asemnea eroi 
vreau să, fie un îndemn — precum pentru Ploiegteni — 
aşa, şi pentru întreaga, ţară: de a da întreaga noastră, 
mare aminte cultului eroilor, căci astăzi nu avem o 
datorie mai sfântă, decât a nu da uitării pe aceia, 
cari cu jertia, vieţii lor ne-au desrobit fraţii, ne-au 
întregit neamul. | 

lubiţi credincioşi! În viaţa, poporului nostru român 
datina creştinească, a cinstirei celor morţi este adânc 
înrădăcinată şi atât de frumoasă, în cât chiar dacă 
ar îi cineva, necredincios şi ateu şi încă or trebui să 
se alipească, cu toată dragostea, de biserica, noastră,
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de aşezimintele şi de datinele ei, căci—ori cât ar avea, cineva o inimă cât de necredincioasă sau de îm- pietrită totuş în mod firesc a avut ŞI unul ca acela, mamă şi părinți, soţie iubitoare, copii, fraţi şi surori şi alte fiinţe iubite, a căror pomenire — după moartea lor — trebuie să-i mişte inirna, şi să producă în sufle- tul lui o adâncă impresiune. Cultul morţilor este un moment din cele mai educative pentru un popor. El ne face să ridicăm barem la, asemenea ocazii privirea noastră, dela pământul —plin de patimi şi răutăţi 
dela cele materiale, sus în sferele înalte, unde. petrec îngerii şi sufletele scumpilor noştri răposaţi, iar sufle- tul ridicându-se lac er — ne predispune pentru idealuri, pentru fapte de milă, creştinească, pentru jertfa, spre binele obştesc, pentru curățirea noastră de păcate, de patimi. Ne îndreaptă, viaţa, ne face mai buni, ne no- bilitează, | 

Cu atât mai vârtos suntem doritori a cultiva a- mintirea, eroilor noştri, cari — prin jertfa lor ne-au lăsat scumpă moştenire o ţară mândră, şi frumoasă, care — 

  

după cum zice poetul Goga —are «codri verzi de brazi şi: câmpuri de mătase», dar acum fără, «jale în casă», — 0 ţară, largă, şi încăpătoare, ce se întinde din munţi şi până la mare, — dela, Nistru pân' la 'Tisa, — 0 ţară bogată şi plină de toate bunătăţile, încât abea îi putem găsi pereche pe întreg întinsul rotogol al pământului. Se 
Astfel aceşti eroi s'au făcut cei dintâi binefăcători ai neamului. Şi deci cu mic cu mare, tânăr şi bătrân, bărbaţi şi femei, bogaţi şi săraci, trebue să nu-i dăm ditării pe aceşti binefăcători muceniei nâjionali, ci de câteori ni se îmbie un prilej binevenit — să, prăznuim cu tot fastul amintirea lor, căci — precum a zis odată, înțeleptul şi acum fericitul rege Carol: | 
«Poporul, care-şi arată, recunoştinţă faţă, de bine- făcătorii morţi, dă dovadă de simţiri alese». „= Tubiţi fii sufleteşti! Generalul Mărgineanu ne-a, povestit mai deunăzi un caz foarte mişcător şi edu- cativ din ultimul nostru răsboi. Pe urma, unei lupte grele şi victorioase pentru noi au căzut mulţi ostaşi
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răniţi. Unul din ei îşi trăia, pe targa sa ultimele clipe 
ale vieţii, fiind rănit do moarte. Avea, şi o mână sdro- 
bită, Zărindu-şi comandantul, s'a, forţat şi — ridicân- 
du-se pă mâna cea sănătoasă în sus —cu ochii ţintă 
la comandant şi. cu faţa, plină de satisfacţie a zis co-. mandantului: «Domnule General, am învins! Apoi 
— căzând pe spate — şi-a dat; duhul. 

Vedeţi, iubiţilor credincioşi, ce scântee dumne- 
zeească, de sublime sentimente a isbucnit la ultimele 

"clipe ale vieţii din pieptul acestui simplu ostaş, plin 
de cel mai cald şi mai neîntrecut patriotism. Văzân- 
du-şi comandantul, şi-a uitat de mâmă, şi părinţi, de 
iubitoarea-i soţie, de copiii, cari îl visau venind acasă, 
de satul şi gospodăria, sa, şi — în clipa ultimă a vieţii 
— s'a ridicat din sufletul său nobil la, suprafaţa con- 
ştiinţei suprema datorinţă . cetăţenească : de-a, se jertfi 
pentru binele ţării. Ce inimă de aur! 

Cunoscând noi, ce suflete nobile, ce mărgăritare 
de simţiminte se află în iubitul nostru popor dela ţară, care Român nu va simţi mândrie, că a ieşit din 
sânul lui ? Şi deci cine ar putea să fie atât de ne- 
vrednic, în cât să nu se hotărască, a lucra Gin toată, 
inima, pentru ridicarea materială, şi culturală a acestui 
popor ? = | 

Revenind la, eroii, pentru prăznuirea, cărora, ne-am 
adunat astăzi, aflăm pe lespedea din Palatul de justiţie 
nume de părinţi cari şi-au lăsat copiii lipsiţi de braţul 
ocrotitor şi de ajutorul părintesc ; şi mai ales lipsiţi 
de căldura atât de bine făcătoare a unei inime de părinte ; aflăm soţi, cari au cernit prin moartea lor prea, de timpuriu tinereţea soțiilor lor, lăsându-le stin- ghere în clipele cele mai fericite ale căsniciei ; aflăm . fii, a căror mame suspină, atât pentru tinereţea lor, . „cât şi pentru că au pierdut nădejdea şi sprijinul bă- trâneţilor lor. Ba sunt informat că dintre familiile, 
cari ne-au dat pe eroii sărbătoriţi, este o venerabilă, 
familie, care şi-a, jertfit pe unicul său fecior, şi astfel „—. rămânând fără copiiau adus jertiă pe altarul pa- triei ceeace a avut mai scump şi mai drag pe lume: 
odrasla, lor, care era chemată a continua viaţa, fami-
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liei, pe acela care avea să le poarte numele cinstit ce 
şi l-a câştigat această, familie în societatea, - noastră, 

Au pierdut razimul bătrâneţii lor. Lacrimile, ce 
„le văd în ochii tuturor, mă, dispensează de a, vă, invita, 
să depunem cu toţii o lacrimă de împreună simţire 
pe amintirea acestor mucenici ai neamului, căci — îm- 
părţind această împreună, simţire în sufletele noastre 
ale tuturor — prin aceasta uşutim durerea, familiilor 
întristate. Precum vedeţi — cuprins şi eu de o adâne 
simțită emoție — îmi aduc aminte de cuvintele Scrip- 
turii : «Nimenea nu poate avea mai mare dragoste, 
decât să-şi pună, sufletul său pentru aproapele său», 
Aceştia toţi şi-au pus sufletul lor pentru fraţii lor sub- 
jugaţi. Rog deci pe Dumnezeu, zicâna : Binecuvintează, 
Doamne, amintirea, iubiţilor noştri eroi, iar din bogăţia, 
darurilor tale revarsă, roua, mângâierii preste sufletele 
cernite de durere ale familiilor lor. 

Dar, iubiţilor ascultători, cu aceea — că am ser- 
bat amintirea eroilor noştri cu tot fastul şi cu toată, 
căldura inimii noastre — încă nu ne-am făcut îndeplină, măsură, datorinţa, către ei. Un sf. părinte zice: Amin- 
tirea binefăcătorilor noştri o putem. prăznui cu vred- 
nicie, numai căutând a le urma, măreţele fapte, prin 
cari s'au ridicat. în fruntea noastră, Deci pe deplin 
vrednici de: eroii noştri vom fi noi, cei rămaşi în urma, 
lor, numai atunci dacă, ne vom inspira, din faptele şi 
jertia, lor. Ei ne-au întregit ţara, şi neamul, aducând 
pentru aceasta suprema, jertfă. De la noi se cere cu 
mult mai puţin, puţin de tot. Sc cere numai, ca prin 
muncă zeloasă şi cinstită să o consolidăm, să o. întărim 
şi să o ridicăm la, înălţimea de la, care să-şi poată 

„îndeplini misiunea-i de civilizare. a, acestui colţ al Fu- 
"ropei. | | 

“Țăranul agricultor să-şi. muncească, glia pămân- 
tului, de atâtea, ori îngrăşat cu sângele părinţilor şi 
strămoşilor noştri, ca, să scoată din el nu numai hrana 
pentru ţară, ci şi prisosul necesar la acoperirea da- 
toriilor ţării. - 

Iar cărturarii să muncească, unii împrăştiind lu-" mină şi cultură până în cele mai ascunse colțuri lo-
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cuite de Români, oţelind pretutindenea, conştiinţa, 
naţională ; alţii muncind în slujbele lor nu numai 
pentru plată, ci din zel apostolesc, din patriotism de 
a contribui toţi ca maşinăria ţării să funcţioneze nor- 
mal şi spre progresul obştesc. Iar în deosebi, cei cuprinși 
de poita nesăţioasă de a aduna pe căi cinstite şi ne- 
cinstite averi cât de multe cu trudă puţină —cel 
puţin la asemenea ocazii să-şi aducă aminte că'n viaţa 
omului există ceva mai superior pântecului; există, 
datorinţa de a, jertfi — dacă nu totul chiar viaţa, ca 
şi eroii noştri — cel puţin o parte din comorile adunate, 
pentru văduvele, invalizii şi orfanii eroilor, pentru să- 
raci, pentru spitale, pentru aşezăminte de binefaceri 
şi cultură, cu un cuvânt pentru binele obştesc. Altcum 
îi va ajunge blestemul neamului. Şi mai ales genera- 
țule tinere, ţara noastră de mâine, trebue din cultul 
eroilor să, soarbă iubirea de neam şi de patrie şi în- 
suileţirea pentru oţelirea braţelor, cu cari la vreme 

„de primejdie să apere cu aceeaş vitejie ţara şi moşia. 
Cu un cuvânt noi toţi să căutăm a înscrie numele 
scumpilor eroi nu numai pe lespezi de marmoră şi! 
de bronz, ci şi pe lespedea mult mai trainică a ini- 
milor noastre şi atunci, se va împlini cuvântul unuia 
din cei mai buni poeţi ai noştri, când zice: 

«Eroii noştri nu sunt morți. 
«Când ştii în inimă să-i porţi. N 

Să le purtăm deci in inimi amintirea în vecii veci- 
lor. Amin.



CUVÂNTARE 

LA DESCHIDEREA CONGRESULUI < SOCIETĂȚII "ORTODOXE NA- " 'ŢIONALE A FEMEILOR ROMÂNE», ȚINUT ÎN Brocuneşrr LA 22 Mar (4 Iunie) 1922 

Onorat Congres ! 

Biserica, ortodoxă, din vechiul regat, lipsită, la, con- ducere aproape cu desăvârşire de orice fonduri sau avere, ba chiar şi de instituţiuni, pe cari să, le con- ducă, după voia, sa fără, orice alte ingerinţe din afară: chiar—şi dacă ar dispune de cele mai superioare forţe morale şi culturale — este ca, un vultur cu aripile re- tezate, care doreşte din tot suiletul să-şi ia avânt spre sterile înalte, dar nu poate. 
Nici chiar persoane juridice nu-s episcopiile noastre şi — astiel credincioşii. cari ar voi să ne vie în ajutor, ' nau putinţa, legală a face aceasta. Ba în anii trecuţi - ni s'a, luat fără barem a, fi întrebaţi şi o ultimă in- stituţiune, ce — bruma, — no-a mai fost rămas : «'Tipo- grafia Cărţilor Bisericeşti», ca, astiel nici de venitul neînsemnat al cărţilor rituale să nu mai dispună di- rect preoţii. Unalt caz este şi mai grăitor:— Voind a ataşa frumuşica, bisericuţă, dela, Colentina, zidită, ŞI în- zestrată, de trei pioşi ctitori, la sfânta mea, catedrală, mitropolitană — la, Ministerul de Culte s'a schimbat textul hrisovului, sub cuvânţ: că, mitropolitul Primat nu are asemenea atribuţiuni şi bisericuţa, s'a, transcris pe numele Ministerului Cultelor şi al Artelor. Abia cred, să mai fie pe lume o biserică, care să fi suferit O asemenea umilire.
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În această tristă, situaţie, vă puteţi închipui, ce 
uriaşă bucurie trebue să simnţă, acei slujitori ai bisericii, 
cari cunosc însemnătatea ei şi voiesc să o ridice acolo, 
unde şi binele credincioşilor, dar şi al însuş statului 
„cere, — când se găsesc buni creştini, cari adună mij- 
loace, de unde pot, şi susţin institute cu caracter li- 
sericese şi orlodoz român! De altă parte, vă puteţi 
convinge, că importanţa, ce o au pentru biserică ase- 
menea, iniţiative şi mişcări, este cu atât mai mare. 

«Societatea, ortodoxă naţională a femeilor române» 
— ca societate organizată în asemenea scop,— a concen- 
trat la muncă comună puterile multor fii aleşi şi fice 
bune ale bisericii noastre, devenind astfel una din cele 
mai importante aşezăminte ale bisericii, chemată a se 
întări tot mai mult. Pentru nobilul şi patrioticul ei 
scop, ea merită întreagă simpatia, tuturor credincioşi- 
lor din ţară şi ajutorul lor moral şi material. 

Dar tocmai această situaţie grea a bisericii noastre 
şi câmpul vast şi înţelenit al muncii, ce ne stă îna- 
inte, trebue să vă determine, atât pe doamnele dela, 
conducere cât şi pe membre, ca întreagă priceperea, 
întreaga energie şi toată partea de muncă, ce opu- 
teţi jertfi pe iirânul activităţii obşteşti, să o depuneţi 
în serviciul bisericii şi pe altarul acestei societăţi şi pentru, - 
așşezămiântele ei, perfecţionându-le şi sporindu-le, întin- 
zând. organizarea, ei în toate colţurile ţării şi angajând 
la, firele de muncă pentru scopurile ei toată suflarea 
femeească din ţară, ca astfel rezultatele activităţii să 
iile —spre binele nostru obştesc — cât mai evidente 
şi mai mulţumitoare, ajutorând prin aceasta biserica, 
şi până când guvernul va puteă şi se va hotărt a-şi 
îndeplini promisiunile, cu stăruinţă reclamate în atâtea, 
rânduri faţă de biserica noastră, care a făcut neamului 
şi ţării atât bine; ca astfel această biserică să poată, 
şi ea însăş să ia, alt avânt. Iară biserica şi toţi slu- 
jitorii ei, pe sine se ajută, dând cel mai puternic spri- 
jin acestei societăţi şi celor asemenea ei. 

Salut deci din toată inima adunarea generală, a 
Soc. ort. naţ. a femeilor române, întrunită anul acesta, 
la Bucureşti, dorind Societăţii, ca tot ce face să fie
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pătruns de duhul evanghelic al învățăturilor bisericii noastre şi foate așezămintele ei să poarte pronunţat tin- 

şcoale particulare, iar cultura, ce se Propovedueşte în . ele, să emaneze din tradiţiile râligioase şi româneşti ale acestui pământ, 
| De altă parte — fiind biserica, maica iubitoare a yo... 

niri streine de scopurile lor ideale, evitând provocarea de susceptibilităţi inutile, ca astfel să-şi asigure pe deplin atât simpatia, cât şi sprijinul tuturor bunilor Români. 

cea, mai sigură, garanţie a, existenţei noastre ca, neam şi ca, stat român, 
n această nădejde — împărtăşind Societăţii şi tu- turor membrilor ei, — binecuvântarea, Noastră — des- chid adunarea generală a, anului acestuia, 

tuturor fiilor țării — şi aşezămintele cu caracter bise- :



CUVÂNTARE 

LA DESCHIDEREA CONSISTORIULUI SupERIoR BISERICESC. 
6 Iuxre 1922 

  

Prea Sfinţit şi Cucernie Consistoriu 
Domnule Ministru, 

Lărgimea, hotarelor ţării în marginile României 
întregite a deschis o serie întreagă de probleme noi 
— precum într'o mulţime de privinţe — așa, şi în cele 
religioase. | 

Vechiul regat era o ţară aproape pur ortodoxă; 
deci biserica îşi putea continua o viaţă liniştită fără, 
mari turburări. | 

Azi însă cultele străine nu numai s'au îmmulţit în 
mod considerabil, ci ele reprezintă biserici bine orga- 
nizate, având la cârmă o pleiadă întreagă de bărbaţi 
grei şi învăţaţi, cum şi funcţionari pricepuţi şi experţi, 
cu averi respectabile, cu instituţiuni culturale, umani- 
tare şi economice din cele mai înfloritoare ; unele bi- 
serici au chiar averi uriaşe, şi absolut toate sunt într'o 
situaţiune superioară Bisericii «dominante» a Statului 
român. . | 

„Aceste culte — unele cu totul străine ori cel puţin 
mai îndepărtate de interesele neamului românesc şi de 
aspiraţiunile lui — nu numai nu au pierdut ceva din 
vechia lor tărie, în cadrele noii lor patrii române, ci 
din contră, guvernele române de până acum—ca să le 
arate toată bunavoința, şi să le lege de noua, lor pa- 
trie, le-au pus într'o situaţie excepţional de favorabilă. 

18
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Lăsându-le aproape intacte veniturile enormelor averi, folosite mai înainte pentru trebuinţele adminis- trative şi curente ale bisericii şi ale preoţimii — le-au dat sume mari pentru toate trebuinţele, așa că, veni- „turile, pe care înainte trebuiau să, le consume conform. destinaţiunii actelor de fundaţiune, astăzi le stau la, dispoziţie, ca, rezerve, din cari vor putea, crea noi insti- tuţiuni, puse exclusiv în slujba intereselor lor bisericeşti : putând astfel realiză cele mai frumoase progrese în toate direcţiunile ; Pe când Biserica «dominantă» a. Statului român cu 13 Şi 14 milioane suflete, închegate 

trecut, trăind din nădejdiile, pe care încă nu şi le-u pierdut. Guvernul de acum, care promite a, guvernă. în mod conştient iață de nevoile reale ale ţării — să, 
român din vechiul regat, care, în raport cu cel din urmă, cult creştin, trăieşte tocmai la, centre într'o stare de compătimit. D. ministru de culte C. Banu, pe care am onoarea a-l saluta în mijlocul nostru, ne-a, promis întreg ajutorul său. 

De altă parte, pe urmele răsboiului, care a răscolit suiletul omenirii întregi, împingându-l dintrun extrem în altul, s'au pornit curente deadreptul contrare bise- ricii, sporind numărul celor ce ocolesc nu numai o viaţă, superioară creştinească, ci orice altruism, orice ideal 

dar — considerând că, aproape toţi conducătorii lor sunţ streini, — se poate conchide aproape cu siguranță, că, ținta unora este a, atacă, credința, ortodoxă, nu numai 
însăş ţara şi neamul, îndemnând până şi pe oşteni a, depune armele, a refuza, jurământul ;. a refuza, ascul- tarea, față, de superiori, adică, a destrămă, armata,..scu- tul ţării, 

În faţa, acestor diverse primejdii, oricâte greutăţi
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am întâmpina şi în orice mizerie ne-am află, trebue să, 
ne încordăm toată forţa, ca şi cu puţinele puteri, de care 
azi dispunem, să putem scuti poporul nostru şi cre- 
dincioşii Bisericii noastre de otrava, ce i se îmbie din 
toate părţile. In scopul acesta eu propun: 

1. O propovăduire mui intensivă a credinţei ortodoze 
- se impune fără amânare. Cuvântul preoţilor trebue să 
sune şi răsune la toate ocaziile, mai mult ca în trecut. 

Un însemnat număr din preoţii noştri, deşi mulţi 
eşiţi din seminarii cu profesori — în parte — lipsiţi de 
orice pregătire bisericească — predică destul de des; 
unii sunt chiar oratori pricepuţi şi distinşi ; dar totuş 
e prea mare — covârşitor chiar — numărul celor ce 
tac. Dintre aceştia, mulţi încă ar face bune isprăvuri, 
dacă li sar pune la îndemână predici model despre 
nevoile creştinilor noştri. 

Consistoriul şi Sf. Sinod au hotărît — în înţelegere 
cu Onor. Minister al cultelor — publicarea, unui premiu 
pentru o carte deasemenea, predici model. Să sperăm, 
că d. ministru C. Banu va publica premiul şi chestiu- 
nea nu se va tot amâna în dauna noastră. 

2. In iaţa explicărilor sectare a multor locuri din 
Sf. Scriptură, trebue să punem poporului nostru la | 
îndemână, rând pe rând, în broşurele mici şi ieftine, 
cele 4 evanghelii şi celelalte părţi din Testamentul nou, 
precum şi părţi educative din Testamentul vechiu, cu 
explicaţiuni atât pentru înţelegerea textului, cât şi 
pentru combaterea învățăturilor greşite. | 

Protesorii teologi de la Bucureşti şi Cernăuţi stau 
cu traduceri gata, şi aşteaptă numai tiparul. 

3. Cărticelile şi broşurile de cuprins religios şi "mo- 
ral, de care avem un număr frumuşel, trebuesc selec- 
ționate şi tipărite din nou, în multe exemplare ; altele, 
care zac în manuscrise pe la autori, trebuesc scoase 
la lumină ; iar altele nouă, trebuesc redactate şi lăţite 
într'un număr cât mai mare de exemplare, tratându-se 
în ele tot ce poate fi edificator pentru credincioşii 
bisericii noastre. | . 

4, Pentru combaterea sectelor. trebue să se facă 
revizia broşurilor deja gala, prezentate, ca, să poată, fi
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tipărite iar altele trebuesc pregătite, încât să, cuprindă, întreg materialul, ce e necesar a se pune în faţa, pro- pâgandei sectelor, 
5. Dar succese vădite se vor obţine cu asemenea, activităţi numai, dacă munca, aceasta, : a) Se va conduce cu sistem ; b) fiind complectată, şi prin graiul viu a] unor bine pregătiţi misionari, In scopul acestei sistematizări, este absolut necesar, în- 

dest, care să stărue mereu şi în privinţele indicate până, acum editând şi «bibliotecă religioasă» la, înălţimea, zi- lelor de azi. 
Şi — fiindcă, Comisiunea, sinodală, căreia i s'a pre- dat propunerea, mea, pentru înființarea unui institut biblic nu şi-a, prezentat încă raportul: său — în înţele- gere cu d. Ministru al Cultelor, s'au însărcinat doi dintre profesorii facultăţii de teologie de la Bucureşti, ca să, intre în legătură, şi cu profesorii de la, Cernăuţi şi să, adune şi pregătească, materialul necesar pentru înce- perea prin scris a, unci misiuni religioase cât mai in- teasive. D-1 Ministru de culte va, găsi mijloacele băneşti pentru tipărirea materialului ales, căci abia, vor îi bani mai bine folosiţi, decât cei pentru asemenea scop şi religios şi patriotic. O sumă, de cel puţin 1 milion este necesară, pentru a pune baza unui institut, ? În această, privinţă, cerem şi sprijinul membrilor Consistoriului Superior Bisericesc, între cari sunt unii cari ne pot pregăti material preţios; iar alţi clerici destoinici în afară, de Consistoriu — trebuesc îndemnați a ne veni şi ei în ajutor, 

“Cum tiparul e enorm de scump, iar broşurile de Propagandă numai eftine fiind îşi pot ajunge scopul, "e necesar să avem tipografii bisericeşti. Noi am şi cumpărat zilele trecute o tipografie mare şi bine înzestrată, spre a îi aşezată la M-rea Cer- nica, în nădejdea, că, pentru restul din preţ, de care nu dispunem şi pe care nu l-am putut plăti, ne va veni în ajutor Onor. Minister.. Momentul când îşi va putea, mişca, roţile, începând a tipări, va, marca, începutul de reînviere a, îndeletnicirilor culturale din mănăsti-
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rile noastre. Mănăstirea, Neamţu, care ară din vechime 

litere, încă e pe cale a cumpăra o tipografie mare 
dela Chişinău. | 

Veniturile tuturor mănăstirilor trebuesc strict con- 

trolate şi cruţate, ca pretutindenea să se facă aseme- 
nea, începuturi de-o nouă viaţă bisericească şi culturală. 

7. Un serviciu excelent ne fac în privinţa pro- 

pâgandei religioase cele câteva foi poporale de cu- 

prins religios. Acestea trebuesc sprijinite, şi lăţite în 

toate comunele, ca frumosul avânt, ce l-au luat unelc, 

să crească până va cuceri toate satele şi cătunele. 
Noi am indicaţ, aceste medalităţi pentru începutul 
unei misiuni religioase; iar preacucernicul Consistor 

care până acum s'a ocupat de redactarea, examinarea, 

şi aprobarea manualelor religioase didactice pentru 

şcoalele de toate gradele, în înţelepciunea şi cu ex- 

perienţele pastorale ale membrilor săi, va găsi şi ne 

va, indica şi alte mijloace aducătoare la scop. Rugân- 
du-Vă, să daţi chestiunii propagandei relgioase-morăle, 
atât de îngrijitor cerută din toate părţile, toată a- 

tenţia D-voastră în cursul acestei sesiuni — deschid 
şedinţa. ”



CUVÂNTARE 
LA DESCHIDEREA SFÂNTULUI Sion. ] 2 IUNIE 1999 

Prea Sfinţit Sinod, 
Domnule Ministru, 

Biserica Ortodoxă, Română, — conştie de complexi- tatea, problemelor, ce-i stau înainte, atât în ce pri- veşte îngrijirea, duhovnicească, a, credincioşilor săi, cât şi conducerea, sufletească, a, ţării — este cuprinsă de arzătoarea, dorință, de a, introduce un nou suflu, sau — dacă ar fi cu Putinţă, chiar un avânt în activitatea, sa pastorală, şi peste tot în viaţa slujitorilor săi. | In năzuinţele sale, îndemnările arhipăstorilor în- tâmpină, la început întreaga, bunăvoința clerului pasto- ral; se pornese mişcări lăudabile, excursii misionare, întruniri culturale, cari însuileţese pe ascultători şi leagă poporul de biserică şi de preoţii ei, 

Cauza, principală a unei asemenea, activităţi cu veşnice îndemnuri de Sus — eu o găsesc —în insufi- cienţa, pregătirii şi teoretice şi practice a clerului “ 
nostru şi drept urmare a acesteia, în lipsa, prea, la, 
să-i facă po clerici a, nu cruța nici o osteneală, a nu se da îndărăt față de nici o piedică ori primejdie întru «a-şi pune — după cuvântul scripturii -— sufletul pentru turmă». . 

_ 
a



Regenerarea sufletească şi morală a poporului 
român o cred imposibilă, fără a avea un asemenea, 
cler conştiu pe toată linia. 

Ori cât ar fi la locul lor arhipăstorii bisericii, munca, 
lor cea mai dezinteresată şi mai pricepută nu se 
va putea extinde asupra, întregului câmp de muncă, 
dacă, ei nu vor avea în jurul lor un puternic stat ma- . 
jor de clerici la înălţimea zilelor de azi. 

Acest stat major nu avem de unde să-l recrutăm 
în număr mulţămitor, iară şcoalele noastre teologice 
într'un viitor mai apropiat nu ni-l pot da în număr 
suficient, 

Deci o cerinţă vitală pentru viitorul şi progresul 
ţării noastro este a ne creşte atât acest stat major, 
cât şi-o parte însemnată, din viitorii profesori ai şcoa- 
lelor noastre teologice, în străinătate. Şi cum azi la, 
Rusia cu o frumoasă viaţă bisericească — deşi: cam la 
suprafaţă numai — nici cugeta nu putem, — trebue să 
ne îndreptăm toate privirile spre apus, spre centrele 
sale de cultură, şi în deosebi spre ţara în care clerul 
este atât de temeinic pregătit, în cât nu numai a 
crescut pe cel mai cult şi religios popor, ci este su- 
îletul tuturor pornirilor nobile pentru progresul obştesc, 
— adică spre Anglia, şi spre toate acele centre ale 
culturii apusene, unde tinerii noştri deoparte să-şi com- 
plecteze studiile, să se specializeze în diferiţi rami ai 
vastei teologii, şi de altă parte să 'se inspire şi de 
exemplele mişcătoare ale atâtor biserici, misionari şi 
preoţi cu activitate model, — cari au făcut minuni de 
îndreptare în parohiile lor, au iniţiat şi întemeiat a- 
sociaţii şi tot soiul de aşezăminte pentru ridicarea, 
morală a, poporului. 

Tinerii noştri teologi. cu.asemenea temeinică pre- 
gătire şi cu voinţa determinată de pildele văzute 
în străinătate, vor îi de o parte ei însuşi izvoare de 
acea apă vie, după care însetează ca cerbul poporul 
nostru ; iară de altă parte ne vor creşte cel puţin în 
viitor un număr mai mare de preoţi precum îi dorim 
şi-i visăm cu toţii. | 

In această privinţă nu ne este permis a face nici
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„O cruţare. Ori ce amânare este o pagubă enormă, şi Pentru biserică şi pentru țară, | Nu câţiva, inşi, ci multe zeci de tineri teologi trebuesc fără amânare trimişi în toate centrele suro- pene cu viaja, bisericească, înfloritoare, de unde ca, albina, să adune tot ce vor afla bun şi de folos pentru acasă, 
| Celelalte biserici din ţară au cele mai puternice legături internaţionale, pe urmă cărora, îşi cresc teo- logii în număr mare la cele mai vestite facultăţi te- logice din. lume, ba..ni se vesteşte “Chiar,. că sectele religioase din America, cresc . zeci de tineri români, 2 souţi âculo, în cele mai bune institute teologice ale lor. 

în stare a.ne creşte şi noi un număr mare de tineri 
un puternic aparat ştiinţific care să, ridice şi menţie nimbul bisericii noastre la aceeaş înălţime şi pasto- 

conducă viaţa, sufletească a acestor tineri . trimişi în şcolile străine. 
Profit de ocazia, acestei întruniri a, tuturor chiri- arhilor bisericii noastre, de a atrage atenţia, fraţilor Ardeleni asupra, necesităţii de a-şi introduce şi ei — precum în deplin acord cu reprezentanţi bisericii lor ne-am înţeles la ultima, întrunire a Comisiunii de 15 pentru elaborarea, proiectului de unificare a organiza: 

nitar şi în formă de articoli precişi toate acele „momente, prin care doresc a-şi asigura bunul mers al afacerilor bisericii din mitropolie, ca, astfel să, ajungem odată, la încheierea, lucrărilo» atât de mult dorite de toţi factorii ţării, dela, Maiestatea, Sa Regele, dela guvern, Până la cea din urmă, parohie a vechiului regat. Cu aceste cuvinte Vă, salut cu frăţească, dragoste de bun venit pe toţi Preastinţiţii membrii ai Sf. Sinod;
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iar pe D-Voastră D-le Ministru, Vă rog, ca inspirân- 
du-Vă din discuţiile noastre de multele trebuinţe ale 
bisericii — să ne veniţi în ajutor precum ştiu că şi 
dorinţa vie a sufletului D-Voastră nu numai de Mi- 
nistru al Cultelor, ci şi de fiu distins şi devotat al 
bisericii noastre şi precum este şi intenţiunea, Guver- 

“nului, din care faceţi parte, de a ridica biserica sa, 
dominantă, acolo unde merită pe urma trecutului ei 
glorios şi patriotic, pe urma covârşitorului număx al 
credincioşilor ei şi pe urma misiunii importante ce o 
aşteaptă şi pe viitor în statul român.



CUVÂNTARE 
LA ÎNMORMÂNTAREA FOSTULUI PRIAL MINISTRU Taxe IoxEscy 29 Iunie 1922 

  

Jalnici Ascultători, 

Stăm înaintea, cosciugului cu oseminte neînsufle- țite ale aceluia, care a însuileţit prin farmecul graiului său şi prin puterea sa de convingere decenii de arân- dul un neam întreg; — stăm în faţa, bărbatului, care a fost unul din cei mai distinşi, mai ageri şi mai bine în- zestraţi bărbaţi de stat, din câţi am avut noi — Românii — vre-o dată, binecunoscut, stimat şi apreciat nu numai în ţară, în statele Vecine, ci în întreaga, lume, Inainte cu câte-va, luni a plecat în cele. mai bune dispoziţii în ţara cu cerul mai senin a fraţilor noştri Italieni, fără a bănui tristul desnodământ, că, viu n'are să-şi mai revadă, ţara, pe care atâta a iubit-o Şi căreia i-a închinat întreaga sa, activitate plină, de îrumoase suecese şi neperitoare merite. O nouă Şi sguduitoare dovadă a cuvintelor sf,. evanghelist Marcu: Privi- gheați şi vă rugaţi, căci nu ştiţi, când vine vremea... (XIII — 33) şi ale apostolului Petru când zice: Toată strălucirea oamenilor e ca floarea din câmp (XI — Petru I 24). 
Bogat înzestrat, de Dumnezeu cu cele mai alese “daruri, a desfăşurat de tânăr, pe toate tărâmurile vieţii noastre publice, o muncă lăudabilă, în cât nu scurte cuvântări, sau pânegirice, ci numai tomuri în- tregi vor puteă redă, ce-a lucrat Take Ionescu ca zi- 
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arist iscusit, ca orator neîntrecut, ca advocat vestit, 
ca ministru, priceput în atâtea resorturi, ca, şei de 
partid, ca parlamentar, ca bărbat de stat, ca prieten 
al altor ţări şi în multe alte privinţi. 

Eu scot la iveală din noianul muncii sale uriaşe 
mai ales faptul, că prin activitatea, lui — ca ministru de 
culte — a, făcut mult bine şi bisericii sale. 

Legea clerului din 1893, legată de. numele său 
— deşi astăzi — după 30 de ani —nu mai corespunde 
timpului— a, făcut în multe privinţe ordine mai bună 
în biserica, noastră ca în trecut; mai ales prin reor- 
gânizarea, seminariilor şi prin un bun început dea 
salaria, pe preoţi din visteria ţării; Facultatea, de te- 
ologie din Bucureşti încă a, luat fiinţă, legală sub T. 1. 
iară — prevăzător cum era—a enunțat întrun re- 
marcabil discurs la Iaşi principiul corect ca în Ro- 
mânia, întregită — care atunci nu există — trebue să, 
se dea bisericii naţionale a statului român deplină, 
libertate de a-şi conduce, prin organele sale proprii, 
toate lucrările vieţii sale interne. 

% 

" Dar cununa muncii sale şi culmea o formează, 
în viaţa lui Take Ionescu admirabila sa ţinută, de 
prooroc — cu adânci convingeri — a viitorului de aur 
al ţării sale. 

Răsboiul mondial s'a, deslănţuit. In sufletul Ro- 
mânilor subjugaţi s'a ivit nădejdea, că se apropie cea- 
sul mântuirii. Cursul evenimentelor părea, întrun timp 
neiavorabil acestei nădejdi, Cei mai buni ai noştri 
din provinciile alipite mergeau pe drumul calvarului şi 
a tuturor suferințelor: spre exil, spre închisori, unii chiar 
spre furcile spânzurătorilor. 

„Im această atmosferă chinuitoare aşteptau toţi, 
cum doreşte cerbul izvorul răcoritor, cum aşteaptă 
pământul dogorit de arşiţă, şi seceta, verii picurii cu 
reveneală, cum aşteaptă, cei din întunericul secular o 
rază de lumină..... o | 

Atunci Take Ionescu, care de decenii a fost un
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excelent cunoscător şi un puternic şi efectiv sprijinitor. 
al cauzei Ardelenilor, —s'a pus în fruntea tuturor 
celor cu credinţa în suflete — propoveduind cu trâm- 
biţa de arhanghel încordarea forţelor, pregătirea po- 
porului pentru jertfe mari, cari— cu siguranță — vor 
aduce ziua învierii: unirea noastră naţională. Chiar şi 
în zilele cele mai grele dela Iasi, nu s'a îndoit o clipă. 
Vorba lui Alexandri: «Ceahlăul sub furtună nu cade 
mușunoiu». Cu lacrimi de mângâiere, şi de nădejde 
în mai bine. citeam înălţătoarele sale discursuri din 
timpul acela, atât de necesare pentru a, produce în 
întreaga, Românime acea conştiinţă. solidară, acea, pu- 
tere suiletească şi morală fără de care suportarea, 
mizeriilor, aducerea, jertielor şi voinţei era, cu neputinţă. 

România nouă e azi un îapt; dar țara mai aş- 
teptă, dela Tale Ionescu, — ca om de 'ordine şi de 
prevedere, ca bărbat cu vaste cunoştinţe şi experienţe 
şi cu preţioase legături, încă mari servicii. 

Dar Dumnezeu altcum a, binevoit, chemându-l la, 
sine mai curând, decum ne aşteptam, voind prin a- 
ceasta să sguduie sufletul generaţiilor tinere, să le a- 
rate cum pierderea, unui uriaş al vieţii noastre publice 
trebue să fie pentru tinerime un îndemn de a se pune 
serios pe lucru, de a aduna, cunoştinţele şi experienţele 
necesare ca să poată umplea cu demnitate golurile, 
ce se ivesc şi să continue cu aceeaş pricepere, cu a- 
coceaş iubire de neam de dinastie şi de ordine, munca 
pentru înălţarea ţării, pe temeliile puse de marii şi 
nemuritorii înaintagi. , 

Şi acum, iubite adormit în Domnul, care ai murit 
caşi nemuritorul Bălcescu, departe de scumpa-ţi patrie 
„—pleacă de te odihneşte în cel mai frumos colţ al 
ţării, pe care şi cu munca ta ai întregit-o şi care în 
pagini strălucite şi în inimile tuturor fiilor ei, îţi va 
păstra o neştearsă recunoştinţă şi amintire acum şi 
pururea şi 'n vecii vecilor Amin."



CUVANTARE 

ȚINUTĂ ÎN BISERICA DELA MÂNĂSTIREA VARATECU. 
Duxrnrcă 7/20 Avausr 1922 

  

Cuvioase Muici şi iubiți fii sufleteşti, 

Privind la locul din frontariul acestei sfinte bise- 
zici, unde e prescris să stoie icoana hramului, — aflu, 
că hramul acestei biserici este praznicul «Adormirii 
Maicii Domnului», pe care biserica, îl va serbă în cu- 
rând. Acest fapt, îmi reaminteşte Si.. Evanghelie din 
acea zi, în care evanghelistul Mateiu ne istoriseşte : 
«Cum : Mântuitorul lisus Hristos — trecând printr'un 
sat — a intrat în casa, surorilor Marta şi Maria; Maria, 
— aşezându-se la picioarele lui lisus — asculta cuvin- 
tele lui; iară Marta, s'a dus la gospodărie, probabil să 
gătească ceva pentru oaspete. Ne răsbind cu lucrul, a 
venit la Iisus jeluindu-se, că Maria a, lăsat-o 'singură, 
şi nu vine să-i ajute. Atunci i-a, zis lisus: «Marto, 
Marto, desigur eşti harnică şi silitoare, dar să nu uiţi 
un lucru, că Maria — ascultând de învățăturile mele — 
partea cea mai bună şi-a ales». 

Cuvioase Maici! Această evanghelie pare că este 
amume scrisă pentru voi şi pentru cei ce se hotărăsc, 
să intre în cinul călugăresc. Aceştia —lepădând dela 
ei grija, cea lumească, scoțând din sufletul lor preocu- 
pâţiunile numai de cele materiale —îşi dedică viaţa, 
întreagă unui scop superior, mai înalt, ca şi Maria. 

Tunderea în monahism, lepădarea, hainelor vechi 
şi îmbrăcarea în rasa nouă monahală, însemnează de
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o parta: desbrăcarea de traiul vechi şi păcătos, oco- „lirea, ispitelor, înnoirea, sufletului şi îndreptarea lui spre îndeletniciri cucernice, spre ideale, spre căile, — cum se zice în ritualele bisericii — «vieții îngereşti». Bise- rica răsăriteană, ne înfăţişează pe îngeri, ca, fiinţe mari, simpatice, cu două sau mai multe aripi, iar pe aripi mulţime de ochi. Rostul acestor ochi este, ca cei ce au îmbrăţişat viaţa îngerească, să observe şi distingă, mai bine lucrurile din lume, să pătrundă cu privirea, până, în adâncul rărunchilor, să, distingă, binele de rău, să, constate cum lutul, din care suntem zidiţi, mereu ne trage în jos, spre păcate, spre patimi şi ispite, de care putem scăpă numai îndreptându-ne privirea în sus spre : cele cereşti, spre idealuri. Iară aripile îngereşti au toc- mai chemarea, să ne ridice mai uşor în sferele curate ale neîntrecutelor învățături alo «îngerului de mare sfat», caro este Hristos Domnul. | 
În lupta neîncetată, dintre bine şi rău, dintre pa- timi şi virtuţi, desigur că, omul cade iară şi iară, în braţele ispitelor, îl atrage glia pământului cu păcate. De aceea Sf. noastră biserică, a aşezat zile de praznic, cari prin rugăciunile lor, prin cântările lor să ne deş- tepte conştiinţa, că am apucat pe -căi greşite şi să ne îndrepte iarăş spre ţinta chemării noastre superioare. Tocmai serbăm praznicul «Schimbării la: faţă» a Dom- nului pe muntele 'Tavorului, când lisus deodată a apărut ucenicilor săi cuprins într'o strălucitoare lumină, care arătă, puterea, sa cea, dumnezeiască, întărită, ŞI prin cu- vintele Tatălui, ce se auzeau «acesta este fiul meu iubit, pre carele să-l ascultați»: O cântare bisericească, dela, vecernia de aseară ne şi spune: «Schimbatute-ai la față, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi puterea Ta...» Ca ucenici ai Domnului datorinţă avem, să rea- mintim asemenea momente celor păstoriţi de noi, şi în deosebi celor ce şi-au închinat, activitatea, unei misiuni mai înalte. În doosebi şi voi, Cuvioase maici, trebue să priviţi în praznicul acesta, semnificativ, nu numai o ipocrită schimbare la, faţă, ci o premenire a suflo- tului de noroiul greşalelor şi un îndemn spre îndelet- niciri cucernice, spre gânduri cuvioase, spre exercitarea,
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de tot soiul de fapte ale milei creştineşti, de umanita- 
rism şi filantropie, de jertfire de sine şi de ajutorare 
a aproapelui, ca astfel numeroşii creştini, care cerce- 
tează, acest Sf. locaş şi altele asemenea lui să afle aicea. 
o atmosferă de linişte şi pace sufletească, de creşti- 
nească, armonie, de mângâere, evlavie şi înălţare sufle- 

„_tească, cu un cuvânt să afle în pustiul dogoritor al 
mizeriilor din lume, aicea, o oră răcoritoare de «viaţi, 
“îngerească,>. | 

Văzând biserica tixită de credincioşi din apropiere 
şi din depărtări, bărbaţi şi femei şi mai ales mulţime 
de intelectuali din toate părţile, folosesc prilejul de a, 
le atrage şi lor atenţiunea asupra datorinţii, ce o au 
când se apropie de asemenea sfinte locaşuri: de a res-. 
piră aicea nu numai ozonul aerului parfumat de bră- 
detul ținutului romantic şi frumos, în care se află, ci 
de a inspiră şi gândul cucernic de înoire sufletească, 
de lepădare după, vânarea, de nesfârşite distracţii, de 
preocupări josnice şi do îndreptarea vieţii, prea, des 
cuprinsă în lume şi mai ales la oraşe, de tot ce este 
inferior şi animalic, Toţi câţi vin la sfintele noastre 
mânăstiri, trebue—când observă din depărtare stră- 
lucirea, istoricelor lor turle şi ziduri —să se oprească 
pe o clipă în loc şi să-şi lase sufletul: cuprins de: acea 
stare sufletească, în care era Moisi, când a văzut în 
rug puterea lui Dumnezeu ca o flacără de foc, şi a, 
auzit din cer glasul «Desleagă-ţi şi leapădă-ţi încălță- 
-minica picioarelor, că sfânt este locul, de care te apropii». 
Aşa şi voi toţi, iubiţilor fii sufleteşti, să staţi cucer- 
nici în faţa luminii cereşti, ce străluce în aceste locuri, 
lăsând ca de căldura ei să se topească toată, partea 
păcătoasă a fiinţei voastre, ca să vă apropiaţi de aceste 
'sfinte locaşuri — cu cele mai frumoase tradiţii creşti- 
neşti, bisericeşti, culturale româneşti — cu suflet curat 
Şi cuprins de pocăință, ca nişte pelegrini şi închinălori 
la, cele sfinte. Mulţi fii ai frumoasei noastre ţări cer- 
cetează a doua noastră patrie, iubită Franţa, dar cei 
“mai mulţi. sunt atraşi spre Parisul distracţiilor şi plă- 
cerilor şi prea puţini au pelegrinat spre locul de în- 
-chinare dela Lourdes. Acolo, precum şi la alte locuri
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sfinte, pleacă, credincioşii în frunte cu praporii, cântând imnuri religioase, iar — ajungând la sfintele locuri — nu numai se închină — asistând la, slujbe dar — ŞI se spovedesc şi se împărtăşesc, spre curățirea şi înoirea, sufletului lor. | 
Condus de un sentiment de sinceritate, care tre- bue să fie între părintele sufletesc al ţării şi între fiii săi duhovniceşti, vă întreb câţi dintre voi aţi venit aicea conduşi de asemenea, gânduri cucernice? Câţi v'aţi spo- vedit şi comunicat vre-odată, de când cercetaţi sfintele mânăstiri? Văd înainte şi mai mulţi ofiţeri. Un inspec- tor general al armatei — înfăţişându-i-se ofiţerii gar- „nizoanei cercetate, uşor poate întrebi pe careva, să-i prezinte harta, strategică a, ținutului, ' în care se află, şi de sigur ar primi notă rea la conduită, cel ce nu ar îi în stare să-l satisfacă. Cam aşa, întreb şi eu : câţi dintre voi au în buzunar o cărticică de rugăciuni 2 De sigur mulţi nu o au nici în biblioteca, de acasă, spre a se rugă din când în când Qin ea, precum şi ca o. amintire a scumpelor tradiţii culturale, literale Şi a tistice, precum şi ca un semn de admiraţie faţă de îramoasa şi dulcea limbă, românească, ce ne-a format-o cultivat-o şi păstrat-o cărţile bisericeşti. De altă parte văd toate doamnele din biserică în mână cu o mică geantă sau trăistuţă. O poartă toate damele din lumea, civilizată; dar la femeile culte ale. altor popoare se găsesc în trăistuţă, nu numai unelte pentru promovarea frumuseţii externe, mai ales a feţii şi a capului, ci şi câte-o potrivit de micuță, cărticică, de rugăciuni, în care citind, îşi văd sufletul ca într'o duhovnicească oglindă ; şi astfel iau prilej şi îndemn nu numai pentru îndrep- tarea părului şi curățirea feţei de pete, ci şi pentru îndreptarea, moravurilor observaie Şi pentru primeniroa, şi înocirea, sufletului mânjit de patimi şi păcate. Voiu da la, tipar o asemenea cărticică, cu o rugăciune în- tocmită, de mine cu toată, îngrijirea, şi aş dori să nu fie niciun «ridicul», din care să lipsească, această, duhov- nicească,. oglindă, Şi asigur pe toato femeile româre, că ea va contribui mai mult, decât, toate celelalte u- nelte din trăistuţă, la, păstrarea, ŞI promovarea, şi a, fru-
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muscţei trupeşti. Căci această, cărticică ar băgă în ri- 
dicul un duh nou, care ax îndemnă pe toate la cumpăt 
în mâncări şi băuturi, în vestminte şi podoabe, în dis- 
tracţii şi plăceri; ar îndrepta, paşii lor dela, vecinica, 
vânaro după plăceri, dinspre cabareuri şi locuri de 
uşoare distracţii şi spre Casa Domnului, ar deştept, 
deatâtea, ori în sufletul femeilor noastre rostul chemăurii 
lor de mame, de credincioase soţii, do crescătoare a, 
copiilor lor, de bune gospodine, cu un cuvânt — ferin- 
du-le de patimi şi de gustarea fără, saţ a plăcerilor — 
ar contribui în: măsură, mult mai mare la păstrarea, ti- 
nereţii şi a frumuseţii lor cu toate avantagiile ce ea 
le poate da. Căci cumpătul Şi liniştea sufletească, păs- 
trează, sănătatea, iar sburâălnicia, nesocotită, şi fără saţ 
cu toate cosmeticele ci sbârceşte faţa înainte de vreme. 

De altă parte, Iubiţi credincioşi, priviţi în jurul 
vostru şi tot co veţi vedei atât în sfânta, biserică, cât 
şi afară, pământ, zidiri, podoabe, odăjdii scumpe, icoane, 
vase, juvaere, absolut totul este rezultatul neîntrecu- 
tului spirit de jertfă, al strămoşilor, nu cum zice po- 
porul, dela vlădică până la opincă, ci dela, nemuritorii 
Voievozi şi domniţele lor, dela pioşi boeri până la, cel 
din urmă burghez al oraşelor şi ţăran al satelor Şi CĂ- . 
tunelor. Ei au întemeiat, desvoltat şi susţinut mărcţe 
ctitorii, tot atâtea locaşe sfinte do frumoasă viaţii, creş- 
tinească, tot atâtea, faruri de lumină, centre de cultură, 
şi artă românească. | | 

În faţa acestor mari şi evlavioşi înaintaşi, noi cei 
de azi suntem nişte slabi epigoni — căci crearea şi în- 
mulţirea aşezămintelor de altă natură pe întinsul ţării 
din ultimul veac nu scuză, nepisarea noastră, faţă de" 
s. mânăstiri, de care se leagă atâtea, scumpe tradiţii 
şi unde odihnesc moaştele celor mai glorioşi voievozi 
ai neamului, căci aceştia au aşezat temelia, pe care 
ne-am clădit mândra, patrie de azi. e 

Spiritul de jerttă, pentru aceste istorice ctitorii 
trebue reînviat. Şi fiecare din cei ce vizitează aceste 
locuri să nu uite a contribui cu obolul său la sporirea 
mijloacelor, din care aceste Sf. mânăstiri nu numai să, 
se poată susţinea, ci să-şi lărgească, activitatea şi prin 
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0 muncă culturală, umanitară, artistică, etc. cu folos 
cât mai mare pentru ţinutul, în care se găsesc. 

Cultivaţi pretutindenea, acest spirit de jertfă, căci 
precum marinarul,-care se află cu luntroa, sa pe în- tinsul mării, când este cuprins de furtună şi viforul îl aruncă, cu luntrea, din val în val, are lipsă de lumina, farului, care să-l îndrepte din pustiul întuneresului spre limanul țintei — aşa, şi poporul nostru pe lângă bise- 
ricile de mir, are lipsă de asemenea, focare, ca sfintele mânăstiri cu viaţă creştinească mai intensă, cari să-l 
îndrepteze prin val... vârtejul acestei lumi, pe care Sf. Scriptură o numeşte «valea plângerilor» spre limanul 
mântuirii vremelnice şi vecinice, 

De altă parte aceste sfinte mânăstiri sunt locuri 
de sfinte inspiraţii, de puternică hrană sufletească, na.- țională, căci din duhul, ce transpiră şi dela mormin- tele vrednicilor strămoşi, cari odihnesc prin ele, trebue să se inspire nepoţii, cari vreau să înalţe ţara, şi po- 
porul, clădind viitorul frumos pe trecutul glorios. Şi vai de poporul, ai cărui fii vor rupe firul cu viaţa, tre- 
cutului, căci îşi va tăiă, creanga de sub picioarele pro- prii şi se va prăbuşi în abisul peirii. 

De aceea, Cuvioşi părinţi şi Cuvioase maici, îngri- jiţi cu stăruinţă, de aceste ctitorii pe unde au umblat, au trăit şi muncit cei mai aleşi fii ai neamului, şi de cultul istoricelor morminte din ele. | 
Ele vor fi pentru generaţiile viitoare pilde şi în- 

„demnări spre viaţă superioară, altruistă, de muncă Şi 
supremă jertfă, pentru binele obştesc, căci, n'avem noi 
Românii instituţie, care mai cu efect, — decât biserica, 
strămoşească,—să, creeze caractere tari ŞI să, predispună, spre jertiire de sine pentru mântuirea, deaproapelui, 
pentru ţară şi neam, cari numai pe aceste temelii vor 
trăi pururea. 

Iubiţilor fii sufleteşti! În cursul ultimelor zile am auzit deatâtea ori cântându-se troparul «Schimbatu- te-ai la, faţă», în care corem celui de pe muntele 'Ta.- 
vorului «Să strălucească şi nouă păcătoşilor lumina cea pururea fiitoare |! Prea, milostivul Dumnezeu în părin- teasca, Sa, dorinţă de a mijloci mântuirea noastră, veci- 
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nică, străluceşte în toate Duminicile şi Sărbătorile în lumina, şi frumuseţea, sublimelor sale învățături. Dato- rința sfântă, avem. .noi, iubiţilor credincioşi, să deschi- dem larg porţile sufletului nostru ca să poată străbate în el lumina acestor învățături şi să ne îndrepteze paşii. şi activitatea spre ocolirea, răului, a patimilor şi a scă- derilor de tot soiul şi spre îndeletnicirea binelui, a virtuţilor, care ne ridică, dela pământ la, cer, nobilin- du-ne sufletul acum şi pururea. Amin.



„CUVÂNTARE 
LA HIROTONIA PRIMULUI MISIONAR INTERN GRIGORE 

PrşcuLescu (Gara Gacacrion) 8 Sepremvnie 1922 

  

Iubiţi Fii Sufleteşti, 

“Tuturor trebue să vă fie bine cunoscut, că, biserica 
noastră drept credincioasă a, fost încă din cele dintâi 
clipe ale plămădirii şi formării neamului românesc - 
maica sa ocrotitoare. Ceea ce este mama, iubitoare 
pentru scumpii săi copilaşi, aceea, a fost şi este bise- 
rica noastră, strămoşească pentru credincioşii. ci fii. 
Ea a fost propoveduitoarea ncîntrecutelor învățături 
ale legii lui Hristos în sânul acestui popor, despre 
care Sfânta Scriptură zice: «cerul şi pământul pot 
frece, dar din sublimele învățături ale lui [Hristos nici 
o iotă şi nici o cirtă nu se va, pierde. Biserica a, fost 
mângâetoarea, părinţilor mai ales la vreme de neca- 
zuri; ea a fost buna, călăuză, care ne-a condus prin 
această vale a, plângerii la limanul de mântuire. Fa 
a depozitat în preţioasele-i scripturi şi cărţi şi o altă, 
comoară a poporului român anume: frumoasa, şi dul- 

„cea; limbă, în care sunt scrise cărţile bisericeşti. 
Biserica a, fost leagănul culturii noastre naţionale 

şi acel însemnat aşezământ şi Dumnezeesc şi româ- 
nesc, care a format sufletul unitar al Românilor de 
pretutindenea, 

% 

Drept recunoştinţă pentru aceste neproţuite ser- 
vicii, strămoşii noştri: Voivozi, boieri, târgoveţi şi ţă- 
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xani i-au hărăzit averi uriaşe, fabuloase chiar, cari. au 
«dat românilor putinţa a desvolta o strălucită, şi pu- 
ternică viaţă, bisericească culturală, artistică, ŞI uma.- 
nitară. Ba în acele timpuri de strălucită existenţă a 
bisericii, românii au devenit ca nimeni alții sprijinitorii 
iprinciari ai bisericilor răsăritene de pretutindenea. Cele 
mai însemnate aşezăminte din întregul orient păstrează 
“urme strălucite ale dărnicici româneşti. i. 

Nu .este locul a, scrută, aicea motivele, pentru 
“cara această frumoasă avere i s'a luat; ba cu durere 
în sujlet trebue să accentuim că în multe părţi şi 
„astăzi continuă, a i so lua-ce bruma, i-a mai rămas. 
"Un rău mult mai mare, decât cel material, esto că 
sa trecut. în grija şi administraţia, organelor statului 
până gi cea mai delicată chestiune pur bisericească, 
-cum este creşterea clerului, deci i s'a înstrăinat Şi 
sufletul. . La A 

„Constat numai cu durere, că din -timpul acesta, 
“datează, decadenţa, bisericii în mai multe privinţe. In 
locul strălucirii de odinioară ne-a cuprins o neagră me- 
:zerie, în cât cu jale vedem prăbuşindu-se în ruine mult. |. 
“monumente de artă bisericească, a înaintaşilor noştrii 

Dacă gin aceste timpuri grele a avut biserica; 
„bărbaţi vrednici şi preoţi cu zel apostolic, câri cel 
puţin în cole duhovniceşti s'au menţinut; la, înălţimea 
'chemării; — aceasta este nu întru atât meritul unei 
conduceri conştiente şi cu sistem a, bisericii, căci po- 
liticianismul de partid a făcut ravagii indescriptibile 
Sin viaţa, internă a, bisericii, ci este mai mult un merit 
individual al acestor apostoli, fie că aa moştenit în 
faunilie o aleasă educaţie, fie că au stat sub influenţa, 
binefăcătoare a unor profesori sau chiriarhi vrednici, 
fie că au avut parte să trăiască întrun mediu supe- 
zior. Dar—oricât s'au silit unele instituţiuni biseri-' 
ceşti să facă faţă decadenţii, —au rămas prea mic 
numărul adevăraţilor apostoli în faţa uriaşelor nevoi 
“şi greutăţi. | 

Intre astfel de împrejurări biserica noastră nu 
şi-a putut îndeplini în mod integral frumoasa misiune, 
ci — îngustându-şi sfera, de activitate — a dovenit uni-
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laterală, o biserică mai mult ritualistă. Adevărat, că 
slujbele rituale ale bisericii răsăritene sunt neîntiecute. 

„şi au o puternică influenţă asupra evlaviei celor ce le- 
ascultă. Aceste slujbe se îndeplinesc în multe părţi cu 
deplină pricepere, cu tot fastul, încât acţiunile rituale 
se îniăţişează în forme deplin artistice, mai 'ales acolo: 
unde preotul, podoabele din interiorul bisericii, cân- 
tările şi celelalte. sunt la înălţime. Unde starea cul-— 
turală a, preoţilor e mai scăzută, ori lipsese alte con- 
diţii necesare, acolo slujbele bisericeşti se prezintă, mai: 
„mediocru. Ba în unele locuri slujitori neconştiincioşi 

„le fac aşa de mântuială, a 
Durere, sunt şi biserici, unde lipsind toate con- 

diţiunile favorabile se adevereşte proverbul francez 
«Dela sublim până la ridicol este numai un pas». In. 
astfel de locuri slujbele nu pot mulţumi nici sufletele: 
celor mai nepretenţioşi ţărani. 

Dar biserica noastră, ca oricare altă, biserică, cas! 
oricare altă instituţiune moralizatoare şi culturală, este 
şi o biserică învăţătoare. . : 

Mântuitorul Hristos, când a, trimis pe ucenicii Săi 
în lume, le-a zis : «Mergând învățați toate popoarele...» 
Iar lu evanghelistul Matei zice ucenicilor săi: < Voi: 

sunteţi lumina lumii ; îar lumina nu se ascunde sub o- 
broc ci se aprinde şi se ridică în sfeşnic, ca să lumi- 
meze tuturor». Iată de ce am stăruit Noi şi alți: 
Chiriarhi în toate scrisorile Noastre pastorale şi la. 
toate ocaziile, ca clerul nostru să sue cât mai des. 
scările amvonului şi să şteargă, praful, care în multe: 
părţi s'a aşezat pe el deabinelea. Şi — fiindcă, Sfânta, 
Scriptură este un labirint mare de bogate învățături: 
— de sine se înţelege, că ne trebuese bărbaţi specialişti, 
cari prin studiu de ani de zile şi prin muncă încordată să. 
aprofundeze nepreţuita lor valoare, . să, înţeleagă far-. 
mecul tainelor lor şi apoi cu deplină orientare să le- 
poată aplia în propoveduirile lor. Iată, pentru ce am. 
stăruit cu toată insistența, să se creeze şin biserica. 
noastră, şi pentru trebuinţele interne posturi speciale- 
de preoţi misionari. Ministerul Cultelor: ne-a pus la, în. 
demână mijloacele necesare în aces scop lăudabil, 

*
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Iubiţilor Oredincioşi, 
„În aceste clipe simţesc o specială, bucurie în su- iletul meu, căci Bunul Dumnezeu mi-a făcut parte să, . găsesc pentru această, grea chemare, pe cel mai bine pregătit. Acesta este Părintele Grigore, căruia, i-am «dat astăzi prin mijlocirea, Sfântului Duh, darul preoţiei. Părinte Grigore! Siinţia ta, cu muncă încordată, cu zel de albină şi cu răbdare extraordinară, ţi-ai a- “dunat toate cunoştinţele de lipsă, ca să poţi traduce din vre-o 8—9 limbi — vechi şi moderne — întreg tes- tamentul nou, scoțând la iveală, înţelesul genuin al textelor originale, pe care traducătorii de până acum le dau adeseori întrun mod conîuz şi neînțeles. De altă parte frăjia, ta, eşti unul din cei mai distinşi şi mai apreciaţi literați, care cunoşti ca puţini alţii fru- moasa noastră limbă şi stii să ne-o prezinţi în toată, bogăţia, şi cu tot; farmecul arhaic de care 'e capabilă. „Astiel poţi să ne înfăţişezi adevărurile, sublime ca fond, ale legii lui Hristos în cea mai strălucită, şi mai aleasă haină a graiului românesc, în cât am nădojdea că tra- ducerea, testamentului nou va, îi cea mai bună, din -câto avem până astăzi. Considerând că, asemenea, lu- crări grele se fac nu do-0 singură, persoană ci de mulţi, “uneori chiar de 70 de inşi, meritul sfinţiei tale va, fi cu atât mai mare. 
Ştiu că te-ai apropiat cu sfială de primirea da- rului preoţesc, pe care l-ai primit cu adâncă, emoție. Grigore cel Mare, acest sfânt părinte, al cărui nume îl porţi, încă a fugit o vreme de acest sfânt, dar. Şi atunci lumea, era, ca şi azi, unii buni alţii răi. Cei buni îl scuzau, că este conştient de greutatea chemării pre- oțeşti şi de marea, vesponsabilitate împreunată, cu ea, silindu-se a-şi lua, asupră-şi o sarcină atât de grea, iar alţii îl huleau, că, şi-a dat însuş prin fuga, sa, a- testat de. incapacitate. 
Deşi — pare-mi-se — şi sfinţia ta ai avut parte de. „asemenea, aprecieri, eu am nu numai nădejdea, ci chiar “convingerea, că, în noua Şi greaua, slujbă, pe . care :AStăzi ţi-o încredinţez, vei munci spre edificarea, şi
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însufleţirea, credincioşilor bisericii noastre şi spre mul- - 
țumirea, celor ce te trimetem, să conduci la păşunea. 
mântuitoare turma cea cuvântătoare. 

Şi — dacă şi ceilalţi chiriarhi vor avea norocul 
a putea încredința slujba de misionar celor mai ca= 
pabili.şi mai cu duh în gura lor preoţi din eparhie; 
şi dacă toţi misionarii veţi porni o activitate cu pri- 
cepore şi sistem, în cât curentul de propoveduire 
produs de sfinţiile voastre să însufleţească un număr 
de preoţi pentru o muncă pastorală, cât mai inten- 
sivă ; — atunci propoveduirea caldă a cuvântului lui 
Hristos va revărsa, asupra poporului nostru acea apă. 
vie a învățăturilor sale, despre care a, vorbit Samari- 
nencii la fântâna lui Iacob. | | 

Această apă vie va, învioră ca o rouă şi ploaie 
binefăcătoare viaţa creştinească a poporului nostru Şi: 

„din suiletul lui se vor desprinde din nou acele latente 
isvoare de bogate mijloace, cari să dea bisericii noastre- 
iarăş putinţa a, se ridică, la vechea, ei strălucire. 

De încheiere îţi doresc frăţiei tale mulţi ani de 
apostolat cu depline succese: iară mie îmi doresc, ca 
— după o muncă de mai mulţi ani — să-ţi pot adresa. 
cuvintele evanghelistului Matei : 

«Cela, ce...: învaţă, acela mare se va, chema întru îm- 
părăţia cerurilor» adăogând de la, mine, că acela va 
îi apreciat şi iubit şi în lumea credincioşilor noştri, 
cari îl vor ascultă. Amin. -



  

  
  

CUVALNTARE 

A INAUGURAREA «SEMINARULUI TEOLOGIC PENTRU ORFANII 
DE RăsBor» DELA Câmruruxa. 2/15 Noruvar 1922 

  

Jubiţi Oredincioşi, 

„De sigur înfăptuirea, unirii noastre naţionale în 
hotarele Românici întregite este acel epocal eveniment 
"din viaţa de până acum a poporului român, care ne 
îndreptăţeşte a, simţi în suflet cea, mai vio şi mai pu- 
ternică bucurie din câte am simţit vr'odată.: Dar— 
precum în tot răul, e şi ceva bine, —aşa şi în 
bine ajlăm adeseori câte un picur de pelin amar. 
Astfel d. e. frumoasa noastră ţară — deşi dupi, întreg 
trecutul ei, după, covârşitoarea ci majoritate “a cetă-. 
ţenilor ei, după, forţele cari au creiat-o, este ţară ro- 
mânească — totuş azi nu mai e o ţară deplin homogenă 
nici ca popor, nici ca religie. 

Şi — oricât de buni patrioţi ar fi locuitorii nero- 
mâni şi oricât de buni creştini ar fi cei neortodozi, — 
totuş vechile noastre tradiţii şi bisericeşti şi naţio- 
„male, cari stau la temelia desvoltării de până, acum 
a poporului român şi a ţării sale, uşor pot. suferi în 
cursul timpului simţite ştirbiri, căci feluritele curente 
străine, internaţionale, ori chiar antinaţionale şi contrare 
credințelor noastre, vor afla în mai mulţe locuri teren 
prielnic de desvoltare, c6eace—în cazul cel mai îa- 
vorabil — poate întârzia consolidarea, şi închegarea 

. deplină a statului român; ba — întru cât ar aluneca 
şi unii dintre noi de pe.temeliile, pe care am clădit 

.
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până acum ţara, — poate constitui şi oare care primejdie» pentru ţară, 
Vorba lui Alexandri: 

«Cred, că, treptat se pierde a neamului fiinţă, «Când el se depărtează de a bunilor credință. 
Iar sub credință, în sens mai larg, putem înţe- lege nu numai religie şi lege, ci Şi limbă, iubire de patrie, datini, simţiminte naţionale ŞI tot ce formează, fiinţa, noastră de Români, 

:2 

În noua noastră, situaţie schimbată, deci ce-i de. făcut, ca să preîntâmpinăm ivirea, eventualei primejdii? Si. Scriptură, acest izvor nesecat do înţelepciune pentru. viaţă, ne dă, şi în această, privință un preţios sfat în. - cuvintele evanghelistului Luca, (XA. 8), când zice: «Vedeţi, să nu vă amdgiți, că. mulţi vor veni în numele 1N€U... dar Să nu anergeți după ei». Adică să nu ne lăsăm seduşi de anumite devize şi lozinci, cari la, a- -parenţă sună frumos şi propoveduite de unii, cari: vreau să vorbească, în numele paitsiei,: deşi nu-i leagi,. nimic 'de glia strămoşească, decât cel mult gândurile- de-a o exploata; să nu alunecăm nici .pe o clipă de: pe temeliile probate, pe care ne-am clădit țara până. acum, ci — inspirându-ne mereu din urmele trecutului: propriu —să, sorbim hrana, sănătoasă pentru desvgl- tarea normală, şi firească, şi pe viitor a sufletului ro-- mâmnesc, şi pentru creşterea, tinerelor generaţii în acest- înţeles. | | „Sarcina grea de a, creşte tineretul în această, di- recţiune, ne-o uşurează mult iaptul, că, tara, întreagă. — dela un capăt la, altul — ne oferă urme neîntrecute de cele mai alese tradiţii religioase; bisericeşti şi na-. „ ţionale culturale, cari sunt tot atâtea: izvoare de. e-. " ducaţie pentru toţi. i Vă întreb, iubiţi creştini, putem noi să ne gândim. la Neagoe Vodă, firă să vedem cu ochii sufletului nostru românesc perla, bisericilor din Orient, care este- mânăstirea, dela, Argeş şi fără ca coardele sufletului
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nostru să, vibreze în taina, cutelor sale cuvintele legen- „*dei: «Pe Argeş în jos, pe un mal frumos»... Putem noi cu felul nostru de a simţi, trece pe lângă osfântă biserică în clădire, fără, să ne gândim cum soţia lui Neagoe, doamna, Despina, şi-a dăruit perlele de la gât pentru isprăvirea, bisericii şi să nu simţim îndemnul de a, oferi şi noi o- 'bolul nostru cât mai modest pentru biserica în zidire? Putem să vorbim de faptele măreţe ale lui Mircea cel Bătrân, fără să ne sboare gândul la mormântul lui din mânăstirea Cozia, şi fără, ca — prin asociaţia, sideilor— să nu vedem şi mormântul de alăturea, al mamei lui Mihai Vodă, a maicii Teofana ? | * Putem vorbi de Mihai Viteazul, fără să ne gândim ——Pe lângă multe alte ctitorii —şi la, mitropolia din Albaiulia, reînfiinţată, de el pe locul unde azi stă bi- 'serica, încoronării şi” unde de curând sa, pecetluit; realizarea, celor mai îndrăzneţe aspiraţiuni ale neamu- lui prin actul măreț şi istoric al încoronării iubiţilor „moştri Suverani, acum ai tutulor Românilor? Sau — întorcând cursul ideilor — cine merge la, mânăstirea Suceava; şi Putna, fără, să se închine me- | moriei lui Ştefan şi să nu-i sune în urechi acea re- marcabilă, alocuţie din doina, lui Eminescu : «Las arhi- -mandrilului toată grija schitului» ? Căci încă şi azi nu şi-a pierdut actualitatea: necesitatea, de a curăţi ţara, de elemente nepoftite. Sau în cazul nostru, cei ce a- sistăm la slujba, din această, biserică, unde glasul atât de dulce şi plin: de un cevlavios iarmec al părintelui arhiereu Iivghenie înalţă, ruga, noastră, la cer, oare nu ne gândim la umbra lui Alexandru Vodă, Basarab, care a ridicat aceasti, mânăstire şi al cărui trup odihneşte . 'sub lespedea, dealăturea, care-i cea mai veche piatră de mormânt domnesc (f 1364); ori la. marele ctitor al bisericii Matei Basarab, care a reclădit această mo- nastire (1635—1636) căreia, legenda, i-a, dat; numele de „Mânăstirea Negru Vodă şi unde a, întemeiat prima, sa, zipografie de cărţi bisericeşti; ori la primul domn 'pă-! mântean după izgonirea, Fanarioţilor Grigore Ghica, care — după cutremurul dela, 1802, a, reclădit-o pe a- ceeaş temelie (1827)? | 
.
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Iubiţi creştini! Vedeţi, cum în urzeala, atâtor fru= 
moase tradiţii bisericeşti se ţes firele vieţii şi a fap- 

„telor tuturor voievozilor ţării, se brodează firele culturii, 
literaturii şi artei noastre, în cât toate aceste momente 
împreună, formează, sufletul original şi viaţa, specifică,. 
a poporului român. 

"Din cele spuse de mine până aci şi cari vi se- 
par atât de simple şi cunoscute — fiindcă, fac parte şi 
din sufletul fiecărui Român, înţelegeţi pentru ce am: 
stăruit, ca, să, se întemeieze ăcest nou seminar pentru 
orfanii de răsboi în această mânăstire, din ţinutul 
îraţilor Goleşti şi a nemuritorului “IL. C. Brătianu at 
căror suflet românesc şi fapte strălucite sunt; cunoscute 
în toată, ţara. Dar duhul frumoaselor tradiţii, ce stă-- 
pânesc : atmosfera acestei 'mânăstiri, câştigă prin faptul 
că 'C-Lung este centrul celui. mai frumos situat; judeţ. 
din țară, încât tinerii seminarişti vor aveă aicea; pu- 
tința a. creşte în o atmosferă, de îndoită, sănătate, atât. 
higionică cât şi socială, departe de toate viciile, care 
infectează sufletul tineretului din oraşele mari, 

Date îiind.aceste favorabile. condiţii, 'rămâne ca. 
voi, Iubiţi Preoţi — cari asţi'fost numiţi cu aprobarea 
tuturor, factorilor competenţi — în corpul profesoral—: 
să vă, facoţi.datorinţa, şi :cu zel şi: conştiinţiozitate: şi. 
cu pricepere. Cea mai îndreptăţită plângere a'bisericii. 
noastre din. vechiul -regat-este, că: s'a: luat din : mâna, 
bisericii: şi a .chiriarhilor însăşi, : creşterea, : clerului: 
său; Aceasta, a contribuit 'mult, ca. preoţii noştri într'uri. 
număr „prea :mare să nu--fie-la, înălţimea; frumoasei lor- 
chemări. Dar iată, acesta,-e primul! fericit: seminar;-uride- 
corpul + profesoral. se compune aproape exclăsiv din: 
preoţi, căci d-l. Dr. Cădere prin altruismul liudabil al 
faptelor sale pentru binele obştesc şi: în'.deosebi al or-: 
fanilor, precum. dovedeşte şi cuvântarea, sa: de-azi; cu. 
inimă liniştită, poate fi clasat în rândul celor călăuziţi de-: 
idealurile bisericii. Ştiu, că vaţi -oferit; gratuit serviciile: 
voastre : pentru începerea, cursului. Această, face: cinste. 
clerului. din C. Lung şi este.pentru mine un indiciu al“ 

„xâvnei dezinteresate,-.cu' care . viaţi. hotărit” a: munci 
pentru creşterea unui cler bun. Pocmai de aceea cuprind. 

a . . 

*
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siatul meu către corpul profesoral numai pe scurt în 
- “cuvintele sfântului Grigore, când zice preoților: <«T're- 

bue să fii tu însuți o lumină, ca să poţi lumina pe 
alții, şi trebue să fii tu însuţi curat, ca să poţi curăţi, 
şi. pe alții». | | 

Siliţi-vă deci a corespunde acestor îndoite cerinţe, 
şi — atunci cu cuvântul şi cu fapta — veţi înrâuri atât 
de favorabil instrucţia şi educaţia elevilor acestui se- 
minar, încât vor doveni preoţi de model şi apreciaţi 
apostoli ai neamului. a 

„Ştiu, că: în acest ţinut adeseori se deslănţuesce 
urîte patimi politice. Oricare ar fi crezul politic, că- 
ruia vă închinaji, nu uitaţi, că preotul e dator a.fi 
acelaş «părinte» iubitor al tuturor păstoriţilor săi fără 
deosebire de colorit politic, Deci aştept cu drept cu- 

“vânt ca la intrarea în această, biserică şi în această, 
şcoală, să vă, lăsaţi deoparte, î- garderobă, sumanul 

» preocupărilor politice, în cât în şcoală şi în biserică, 
să vadă, toată, lumea, că «Vă iubiți unii pe alții şi 
deci sunteţi adevăraţi ucenici ai lui Hristos», . Altcum. 
şi cele mai frumoase cuvinte, nepecetluite de fapte vor 
suna în pustiu. -. i 

„Iară voi, Lubiţi elevi, daţi mulţumită lui Dum- 
nezeu, că, v'aţi. învrednicit a intra în. acest seminar,. 
ca să vă pregătiţi pentru -cea mai, frumoasă carieră 
si slujbă, să deveniți preoţi, adecă părinţi şi condu- 
cători ai poporului. Insemnaţi-vă că din această, mMÂâ-.. 
năstire, unde este şcoala voastră 'au ieşit mulţi preoți . 
şi călugări aleşi. Ieromonahul Dionisie, care era 14, 
tipograiia, de aci coreclor, după co' a fost prin Atos 
şi: Moscova şi arhimandrit la Radu-Vodă din „Bucu-,, 
reşti — a ajuns mitropolit al Ungro-Vlahiei (1672; d. 
luni) ; iară stareţul Daniil dela mânăstirea Aninoasa, : 
din: apropiere, asemenea a stat pe scaunul de mitro- 
polit vr'o 12 ani (1720—1782). o a 

Avându-i pe. aceştia mereu în vedere, ca nişte 
pilde -vrednice de urmat, purtându-vă bine şi dove- 
dind spor în învăţătură — mai ales voi — fiii celor co. 
au ştiut să se jertfească pentru ţară şi neam — veţi | 
ajunge cu ajutorul lui Dumnezeu şi a ocrotitorilor
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voştri, bărbaţi vrednici şi de folos pentru voi şi pentru. neam. | 
Iubiţi copilaşi, voi sunteţi orfani ; n'aveţi tată, „care să vă, crească ; dar uitaţi-vă, Ia, doamna, aceasta, care are un suflet atât de nobil ŞI O inimă atât de 

— po voi, şi alte zeci de mii de oriani ai ţării, încât iubirea, din caro izvoresc ostenelile şi munca, ei pentru oriani, are s'0 ridice la înălţimea celor mai distinse femei, din câte a născut vi'o dată ţara noastră. 'Ti- Păriţi-vă în sufletul vostru. fraged chipul ei, şi rostiţi seara câte-o rugăciune şi pentru ea, şi mântuirea, ei. Iară domnul Trancu-laşi, deşi fost ministru din altă, grupare politică, cu tot dragul îşi pune şi sub alt regim munca, în slujba, tuturor aşezămintelor de ocrotire socială, din care multe însuş le-a, întemeiat, fiind. călăuzit de gândul curat că, aşezămintele ţării trebuie să dea merâu înainte, oricare ar fi guvernul din fruntea, ei. Laudă, se cuvine unei asemenea, patri- otico mentalități, mai ales că, în frământările partide- lor politice dela noi o rară, 
Pe' coi dela, conducerea, orfanilor de aici, din e- foria, seminarului, în frunte cu distinsul domn Dr. Că- dere, îi cunoaşteţi mai bine voi de aci, decât noi de departe, . 
In numele părinţilor. morţi pentru patric, vă ex- prim. tuturer mulţiumitele mele de părinte sufletesc al țării, neuitând nici pe domnul ministru al cultelor C. : Banu şi pe. împreună lucrătorii săi, cari ne-au daţ; întru toate concursul lor ŞI. au pus în vedere asigu- ravea plăţii protesorilor, ca, seminarul să se poată des- volta şi complecta şi mai. ales po d-l ministru GQ. Mârzescu al ocrotirilor sociale, carele prin generalul Popişteanu — piirintele bun al orfanilor — pe lângă, ajutorul dat până acum ni-a trimes şi cu acest pri- lej un ajutor spocial de 30 şi de 20 mii lei. In calitate de director îrecător al acestui seminar — declar -de inaugurat seminarul prin deschiderea, lui solemnă, de azi, şi-l încredințez nu numai îngrijirii factorilor amintiţi, ci în deosebi şi iubiţilor mei fii
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sufleteşti din C-Lung şi din judeţ; onor primării şi prefecturii din judeţ în irunto cu d-l prefect N. Ni- colau, care — dacă a dat pentru .restaurarea, localuri-- “lor dărăpănate ale acestei mânăstiri sume mari — îna- inte de înfiinţarea, seminarului — cu atât mai mult "nu-l va da uitării acum, când vede visul realizat, Il încre- dinţez şi întreg clerului din ținut în frunte cu vrednicul protopop al judeţului N. Proca, rugându-i pe toţi să-i: 
dea — în interes obştesc — ajutorul moral şi material, ca să poată împlini aşteptările tuturora; iară din par- te-mi destinez o sumă de 5.000 lei, ca îundaţiune, din a cărei camete să, se.premieze cel mai bun elev al seminarului — sau întru cât suma, sar spori şi cu alte: danii — să, se premieze cei mai buni clevi ai semina- rului, ca purtare şi ca, spor în studii, ca, astfel să iasă. cu timpul din el cât mai mulţi preoţi vrednici, cres- cuţi în spiritul indicat în cuvintele mele de azi. Amin.



„KUVÂNTARE 
LA DESCHIDEREA SFÂNTULUI SIxoD. 12/25 Noeuvnre 1922 

  

Preaosfinţit Sinod, 
* Domnule Ministru! 

" Prezenţa în număr aproape complect a membrilor 
Sf. Sinod la deschiderea, acestei sesiuni, îmi reamin- teşte istoricile momente, ce le-am petrecut împreună, abia înainte cu 4 săptămâni — la Alba Iulia, — căci toţi stăm încă, sub impresia, măreţelor serbări ale: în- coronării glorioşilor şi iubiţilor noştri Suverani. 

Biserica ortodoxă, română cu adevărat are tot dreptul să se bucure din toată, inima de pecetluirea — prin încoronare — ă, realizării supremelor noastre as- piraţiuni naţionale, — căci ea a contribuit mai mult de cât orice altă instituţiune — prin munca sa de veacuri — la. formarea, sufletului unitar al neamului românesc şi pe jertfele sutelor de mii ale credincioşilor ei sta, înte- meiat unirea noastră naţională. 
„ră deci firesc, ca, această, biserică nu numai să-şi ia partea sa, din serbările încoronării, ci să se silească, a înălță prin prestaţiunile sale întreagă, festivitatea, 
Silinţa, noastră a, fost încununată cu deplin succes. Slujba, încoronării din biserica, dela Alba, Iulia a fost cea mai grandioasă manifestaţie rituală din tot bre- cutul bisericii, demnă de cel mai epocal eveniment din istoria, poporului 'român. Nici când 17 mitropoliți, epis- copi şi arhierei români, în frunte cu mitropolitul primat al ţării, şi asistat de un numeros cler ajutător, n'a, ofi- 
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cint o slujbă ortodoxă şi românească în condiţii atât 
do strălucite şi de superioare.! Clerul slujitor, pe care 
îl decorau atâtea feţe venerabile şi odăjdii strălucitoare, 
— postat în faţa, catapetesmei, prezenţa tuturor caselor 
domnitoare şi-a misiunilor ţărilor nu numai din Eu- 
ropa ci unele şi din Asia, şi America, în frunte cu au- 
gusta, noastră pereche regali şi cu întreaga noastră 
dinastic, între cari şi ambele fice regine, acoperite de 
aur şi pietre scumpe; toţi fruntaşii ţării încărcaţi de 
morite neperitoare pentru ţară, şi neam; toţi generalii 

“şi ostaşii acoperiţi 'de glorie şi vitejie, cu un cuvânt 
tot ce ţara are mai distins, sub cupola şi bolțile 'or- 
namentate ale bisericii de încoronare: — prezentau — 
în lumina bogată a candelabrelor electrice un tablou 
feeric, unic şi neuitat, căruia înălţătoarele rugăciuni, 
-ectenii şi exclamaţiuni, precum şi admirabilele cântări 
ale „puternicului cor bisericesc, îi da viaţă, răscolind 
în sufletele tuturor sentimente de evlavie, de admiraţie, | 
“de supremă, elovare sufletească şi de adâncă emoție, 
pe cari le vădiau ochii scăldaţi în lacrimi ai atâtor inşi. 

Preaosfinţiţi Părinţi!. De sigur veţi simţi toţi o 
adâncă mulţumire sufletească, impirtăşindu-vă, că, — 
nu numai — fruntaşii ţării noastre, miniştrii, misiunile 
străine etc. au rămas plăcut impresionați de slujbele 
bisericeşti, la cari au asistat, adresându-mi mulţumiri 
şi cuvinte de admiraţie — ci însuş Maiestatea Sa Re- . 
„gele, chiar la mine acasă — în modesta, mea reşedinţă, 
— a ajlat de bine a-mi adresa următoarele cuvinte: 
«Nam cuvinte, Înaltpreasfinţite, să-ţi mulţumesc din 
toată, inima pentru extraordinara, demnitate şi modul 
impunător, cum s'a prezentat biserica în slujbele sale 

" „din prilejul încoronării, atât în faţa tuturor fruntaşilor 
ţării cât şi în faţa, celor mai distinşi reprezentanţi ai 
țărilor din Europa, şi din alte continente şi a auguş- 
tilor membri ai atâtor familii domnitoare, cari: ne-au 
-onorat cu prezenţa, şi cari şi-au exprimat admiraţia, lor 
față, de slujbele la cari au asistat». | 

Am mulţumit cu omagială supunere pentru această 
preaînaltă constatare, asigurând po Maiostatea Sa, că, 
biserica ortodoxă, română va fi în voci aşeziimântul 

1$
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probat, pe care să se razime în toate împrejurările nea- mul, ţara şi tronul ei. Iară acum iolosesc prilejul a vă. mulţumi şi Frăţiilor Voastre, cari aţi contribuit fiecare _la acest succes şi la această demnă, prezentare a, bi- sericii. Doresc, să ne ajute Dumnezeu a conlucră cu frăţească, armonie Şi pe viitor la cât mai multe acte - pentru înălţarea, bisericii Şi a prestigiului ei. | Deasemenea veţi simţi aceeaş bucurie, descope-- rindu-Vă: cum în 97 Octomvrie (9 Noemvrie) 1922, s'a. prezentat înaintea Noastră, Preasfinţia, Sa, episcopul an- glican de Gibraltar Johi Grieg şi în cuvinte pline de elogii la adresa Noastră personal şi mai ales la, a-- dresa, bisericii ortodoxe, Ne-a, adus salutul călduros al bisericii anglicane, exprimându-și dorinţa, unei apro- pieri cât mai întime până la o' eventuală, contopire, pe temeiul mărturisirii de biserică, care mai - genuin proiesează, şi păstrează, adevărurile apostolice ale legii lui Hristos. 
Momente importante . sunt acestea, pentru noi; dar: ele ne inteţese înainte de toate a ne da toată, silința pentru o închegare unitară a bisericii noastre din întreg: regatul, za apoi cu puteri unite întinerite şi cu organe sporite, să iniţiem lucruri mai mari şi să muncim pen- îvu întărirea bisericii în toate fibrele organismului ei dela contre până la, cele mai răzlețe parohii şi filiale. În scopul acesta, se impune de urgenţă: Sporirea seminariilor teologice, ca, să, putem creşte numărul nece- sar de preoţi; reorgunizarea lor, aşezarea lor în clădiri proprii, corespunzătoare tuturor cerinţelor timpului : înzestrarea «Institutului biblic» ; sporirea, bursierilor- din străinătate; organizarea, cancelariei Sf. Sinod şi a cancelariilor dela, episcopiile mai ales din vechiul re- gat; clădirea de reşedinţe, cari să scoată, pe episcopi din situaţiile umilite de azi; renovarea atâtor monu: mente istorice, pe cari nu-i iertat să le lăsăm prada. „dintelui distrugător al timpului; scoaterea mai ales a, atâtor centre din Ardeal din starea, de umilinţă, în. care le-a aruncat vitregitatea, timpurilor duşmănoase,, prin zidirea de biserici artistice încăpătoare şi denmne- de religia, aproape a totalităţii poporului român, .iar- 
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dept coroană, trebue pornită; şi mişcarea intru a, adună fondurile necesare pentru a, zidi în capitala ţării Bi- -Serica. mântuirii neamului. 
Pentru aceste trebuinţe ale bisericii, Vă, cerem, „Domnule Ministru, ajutorul D-voastră, şi puternicul spri- Jin al întregului guvern şi a credincioşilor noştri, 
Cu acestea deschid şedinţa,



CUVÂNTARE 

LA SPISȚIREA PALATULUI «SINDICATULUI ZIARIŞTILOR» DIX Bucvneşrr. 20 Norauvrig (3 Dec.) 1922 

  

Domnilor Miniştri, 
Doamnelor, Domnilor şi iubiți Ziarişti! 

Deşi pentru ziua, de azi eram angajat în altă parte, totuş — ca, fost ziarist — ţineam cu orice preţ — chiar şi cu oarecare întârziere —să dau urmare invitării de- a sfinţi însumi acest frumos palat, al «Sinâicatului Zia- riştilor>, care astăzi se dă înaltei sale destinaţii. Ba mărturisesc, că invitarea aceasta, ne-a cauzat o bucurie- deosebită, putând constată, că, presa română şi în deo- sebi cei dela conducerea, acestui Sindicat, apreciază în. . deplină, măsură, frumoasele tradiţii bisericeşti şi do cro-- dinţă religioasă, cari — alăturea, de cele naţionale — stau la temelia, pe care s'a desvoltat până acum nea- mul românesc şi ţara lui. Duhul acestor tradiţii au. alimentat viaţa românească din trecut, ca să poată. "produce acele energii şi forţe, cari au înălţat poporul. nostru la rezultatele frumoase de azi. 
Dar poporul este ca un râu; mereu se frământă, | mereu curge, şi dă înainte. Aşa, şi viaţa unui popor mereu evoluează. Şi — cum ziariştii sunt pionierii miş--. cărilor sociale şi proporeduitorii isteţi ai tuturor ideilor: nobile şi curentelor noi, cari frământă, omenirea şi cari preiac viaţa socială — nimenea n'are mai multă tre- buinţă ca tocmai ci, să, cunoască temeinic tradiţiile scumpe poporului nostru, să cunoască, notele caracte= 

-
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ristice ale suiletului românesc, sau — daci, e permis să 
mă exprim aşa — să cunoască păturile, din cari se: 
compune viaţa specifică a neamului nostru, ca astfel 
— prin prisma acestora analizând bine ideile şi cu- 
rentele noi, izvorite din sânul popoarelor cari stau în 
iruntea, civilizaţiei mondiale — să cultive sămânţa aces- 
tor idei şi curente în solul nostru propriu; acolo să, 
crească, să se desvolte şi se rodească astfel, încât să 
producă, acea, evoluţie firească, care este continuarea 
normală şi liniştită a trecutului, şi este de folvs pentru. 
interesele ţării şi ale neamului. Fără o asemenea, asi- 
milare ori adaptare la organismul propriu, o hrană su 
iletească străină nu poate fi spre sănătatea organismului. 

În nădejdea, că, presa română, va, urmă, — ca, şi 
până, acum — această probată cale; că toţi ziariştii se: 
vor nizul a-şi câştigă o temeinică pregătire, pentru 
multilaterala şi enciclopedica lor ocupaţie; că mai ales. 
cei din capitale mai mari, cu viaţa superioară, nu se- 
vor mulţumi numai cu pregătirea, enciclopedică, care 
tocmai enciclopedică fiind va avea o relativă temei- 
nicie, ci vor tinde la, o pregătire de specializare, ca, astfel 
în: deplină competinţă să -poată da îndrumare în toate: 
direcţiunile activităţii noastre publice.  - 

În nădejdea că, ziariştii — conştienţi de misiunea: 
presei de a închepă şi edifică — vor contribui la domo-. 
lirea pornirilor adeseori, vehemente din viaţa noastră 
publică, împăciuind — iar nu înveninând —. situaţia, ca 
să nu se întârzie vindecarea, rănilor; | | 

În nădejdea că toţi ziariştii se vor călăuzi în ac-. 
tivitatea lor de principiul adevărului şi al cinslei : bi- 
necuvintez munca, ce se va, desfăşură din acest palat 
şi doresc presei române să devi şi să rămâie o putere 
cât mai simțită a vieţii noastre naţionale. Armin.



"CUVANTĂRI ŢINUTE IN SENATUL ROMANIEI 1919—1922 
—— 

III, 

CUVÂNTARE 

ÎN OHESPIUNEA INTEGRITĂȚII BANATULUI 18/31 peceusnm 1919 

  

P. 8.8. Episcopul. Ortodox Român a] Caransebe- „Sului, Dr. Miron Cristea: (Aplause). D-le preşedinte, d-lor miniştri, „d-lor senatori! Ca, episcop şi părinte :sufletesc, am nu numai chemarea, ci şi îndatorirea, sfântă de a privi lucrurile dela un punct de vedere „care stă deasupra, singuraticelor partide politice şi a, „consideraţiunilor lor, | . Să-mi daţi deci voie să, vă declar, să descoper cu toată sinceritatea, dar 'şi cu toată, dragostea caldă ce o port în suflet îaţă de noua mea, patrie, acum română, că eu mi-am închipuit şi aş fi dorit ca, primul guvern - al României-Mari, sau cu alte cuvinte, guvernul primei „Adunări naţionale, primei Constituante, să, fie un gu- “vern național cu reprezentanţi din toate partidele “politice, do toate vederile şi de toate nuanțele. Astfel . politicianii vechi, Cu -experienţele lor probate, în cea. mai deplină dragoste şi armonie frăţească, şi fără de nici 0 rezervă, să, lucreze cu parlamentarii cei noi, «cari au adus în Corpurile legiuitoare cunoştinţele lor “n0i şi mai. ales avântul şi însufleţirea, tinerească, la, revizuirea, Constituţiei ţii, în toate părţile ei, Şi să aşeze acele temelii sănătoase pe cari să se desvolte vieaţa noului Staţ român, în toate ramificaţiunile multiplei şi complexei sale activităţi.
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„Este un interes vital al ţării ca la aceste temelii. să privească cu încredere deplină toţi fiii ţării, tăză, deosebire de vederi. 
Dar, d-lor, se vede că împrejurările de astă dată, au îost mai puternice decât dorinţa. noastră. Şi aceste. împrejurări au adus cu sine, ca primul cabinet al Ro- mâniei întregite să fie Compus, în marea sa, majoritate, din reprezentanţii provinciilor desrobite. 
Eu, d-lor, cu toate că trăesc mai bine de un an. în atmosfera, românească, curată, a, României întregite, cu toate că în cursul acestui an am trecut prin multe emoţii, totuş să-mi daţi voe să vă descoper că şi în „aceste momente simţesc o adâncă emoție . în sufletul meu, căci în fotolurile ministeriale regăsesc pe mulţi din acei luptători ai neamului românesc de dincolo de. “Carpaţi, cari, în cele mai dificile împrejurări, cu cinste, cu mândrie, cu bărbăţie şi cu mare îndrăzneală, şi-au apărat neamul în faţa, celui moi dârz şi secular duşman,. care pururea, le ţinea deasupra, capului sabia, lui Da- mocles, iar în faţă deschise porţile închisorilor ungu-- reşti. (Aplause), | 
Am deosebita, onoare să cunosc de aproape mai ales pe reprezentanţii din guvern cari sunt de dincolo: de Carpaţi, cari, încă, depe băncile şcoalei începând şi până în zilele mai recente, am avut cinstea, să eo-: laborez cu domniile lor într'o mulţime de chestiuni de interes public, Şi îmi aduc aminte, cum d, pre-. şedinte al guvernului nostru înainte de aceasta, numai cu mai bine de un an, în faţa, parlamentului maghiar, a citit cu bărbăţie acea, istorică, declaraţie, în care era, încadrată posibilitatea de a ne rupe de patria maghiari,.. Şi a no uni cu îraţii noştri liberi. (Aplause puternice). Ne-am aşteptat la, scene turbulente şi era pre- gătit să, fie ridicaţi pe sus puţinii români de faţă, și să jio cu puterea scoşi din parlamentul maghiar. Dar: impresiunea a, fost aşa sdrobitoare, în cât, în loc de represiune, minute întregi n'au îndrăznit nimeni să ia, cuvântul dintre duşmanii neamului nostru, | Dacă d. Vaida-Voevod şi ceilalţi bărbaţi e din-. colo de Carpaţi, în împrejurări grele, au depus toată,
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“dragostea şi râvna către neam, vă întreb: mai poate 
Îi vre-o îndoială astăzi, când îi vedem în situaţiunea, 
strălucită de cârmuitori ai liberului neam românesc, 
că nu vor fi călăuziţi de acelaş simţ al datoriei? 
Aplause). 

Am deplină încredere în ei şi în nobilele lor in- 
tenţiuni, şi ştiu şi cred, că so vor năzui şi vor depune, 
în locurile de încredere ce li s'au dat din partea, ţării 
şi a Regelui, toată munca, lor şi tot sufletul lor, pentru 
propăşirea, patriei române, în toate privinţele şi în - 
toate direcţiunile. (Aplause). 

Programul noului guvern l-aţi auzit. Aplausele 
domniilor-voastre sunt dovada, că convine unanimităţii - 
onoratului nostru Senat. Din parte-mi aflu de ajuns — 
să scot la iveală toată, bucuria mea, în faţa promisiu- 
nilor ce ni s'a dat; —de a lua astfel de dispoziţiuni 
grabnice, cari să pue capăt multelor nevoi de tot 
soiul şi să so aducă ţara, la, mersul ei normal, asigu- 
rându-se funcţionarea, statornică a tuturor nervilor ei 
'de viaţă, (Aplauso). 

Celelalte dispoziţiuni cuprind indicaţiuni de pro- 
iecte pentru aşezarea, aşezămintelor ţării pe temelii 
democrate, cari si, susţie echilibrul necesar Şi să, res- 
tabilească deplină . dreptate între deosebitele clase 
sociale, din cari se compune ţara şi va, fi compusă 
şi în viitor. | | 

Faţă de aceasta, însă, am o singură dorință de 
exprimăât înaltului nostru guvern. Când este vorba de 
democratizarea, aşezămintelor țării, să aibă, în vedere, 
că aplicarea principiilor democratice să o facă, în acea 
măsură şi în acea formă, care să corespundă, evoluţiei 
sociale şi politice a, ţării şi a poporului ei. (Aplause). 
Căci dacă aceasta nu sc va avea, în vedere, se poate 
intâmpla, să ne tăiem cu cuțitul nostru propriu ! 

„Iar, pe de altă parte, am o dorință şi către 
d-voastră, onoraţi colegi din incinta acestui înalt Senat: 
şi cei-.mai nobili bărbaţi de stat. şi miniştri cu cele 
mai admirabile intenţiuni, chiar în împrejurări deplin 
normale nu sunt totdeauna, în stare să faci, ceeace 

„Yor, ci numai ceeace le permit împrejurările. De astă-
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dată împrejurările sunt excepţional de grele; ba 
unele s'au prefăcut întrun fel do forţe elementare, 
îață de cari şi guvernele cele mai bune pot sta adese- 
ori neputincioase. 

De aceea vaş ruga pe toţi să conlucrăm în cer-. 
curile largi ale masselor poporului, pentru a deprinde 
aceste masse, mai ales în starea susceptibilă şi ener- 
vantă, de astăzi, ca să aibă cuvenita răbdare, când: 
aşteaptă, dela guvern realizarea proiectelor anunţate. 
(Aplause). | 

Curat vorba poetului: 

«Lumea asta-i un râu mare, mult repede şi rece, 
«A cărui unde omul de-a'notul când le trece, 
«La mal nici când nu poate sosi unde-a dorit, 
«De valuri totdeauna mai jos este răpit». 

Scuzaţi acest intermezzo literar. Aa 
Deci, atât în numele meu cât. şi în numele ce- 

lorlalţi membri ai Senatului, cari m'au încredinţat a, 
vorbi, ţin să declar, că vom. da noului guvern, cu caro 
am conlucrat şi în altă parte cu cinste, tot sprijinul de. 
care suntem capabili. (Aplause prelungite). 

Am autorizaţia, specială a episcopatului de a mai 
“scoate în relief îndeosebi, complăcerea, bisericii orto-. 
doxe faţă de enunciajţiunea d-lui prim-ministru, că va. 
ţine întotdeauna seamă, în activitatea, sa şi a guver-. : 
nului său, de tradiţiunea bisericii ortodoxe, a cărei 
activitate, din cele dintâi zile ale plămădirii neamului; 
românesc până astăzi, este strâns concrescută cu în- 
treaga viaţă, a ţării şi-a neamului acestuia. (Aplause. 
prelungite). | 

Şi acela care se va atinge de această pânză a, 
ortodoxiei naţiunii româno, adecă a ortodoxismului 
român sau a românismului ortodox, acela ar începe - 
să destrame tot trecutul ţării şi al neamului şi să pe-- 
ricliteze şi viitorul lor. (Aplause). 

Intr'o singură chestiune, d-lor senatori,. si-mi daţi 
voie să atrag speciala, atenţiune a d-lui prim-ministru. 
şi a întregului nostru guvern. Este chestiunea, frunta=
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viilor ţării noastre ŞI, în deosebi, este chestiunea, ce . pe mine ca episcop, — căruia i sar putea, da, titula- tura de episcop al Banatului, — mă, interesează, do -aproape,. 
Banatul, d-lor, este un colţ de ţară, care nu numai “că este românesc, ci este leagănul leăgănului nostru românesc, 

| | Voci: Bravo | (Aplause prelungite şi îndelung repetate). | 
P. S. 8. Episcopul Ortodox. Român al Caransebe- sului, dr, Afivon Cristea: Prin urinare, fiecare român, „toată, suflarea, românească, sau — cum zicem noi Bă. năţenii — «tot natul» are datorinţa să no sară în ajutor, când odată, strigătul nostru de primejdie ar da alarmă. | 
Din punctul de Vedere geografic, acest colţ de tară caro are margini atât de ideale: Mureşul, “isa, Dunărea, formează un astfel de întreg, încât este temerar a te gândi că, se poate împărţi, că se poate “tăia în două, (Aplause). 

| Voci: Bravo! 
| P. S.S. Episcopul Ortodox “Român al Caransebe. Șului, dr. Miron Cristea : Iar din punctul de vedere economic, viaţa, economică, comercială şi industrială, din Banat este atât de închegată încât a o rupe în. două, însemnează a duce Banatul întreg la decadenţă, pe toată linia, cum a mai fost odată pe vremea, tur- cilor, care asemenea, au rupt Banatul pe un timp în două, 

Eu ca episcop al acestui ţinut, am reşedinţa, la, Caransebeş care oraş avea 50.000 locuitori, iar în „arma dominaţiunii turceşti, după, ruperea Banatului în două, a scăzut la, '1.000—8.000 locuitori. Toate căile de comunicaţiune, râurile, apele şi întregul sistem de hidrotehnică, cu numeroase canale suit puse în serviciul acestei vieţi economice uni- tare. | a . Veţi fi citit şi d-voastră, cazul aproape hazliu, că iraţii noştri sârbi, cu cari voim să, trăim în cele mai bune raporturi, când au părăsit şi evacuat Timişoara
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au încărcat câteva, şlepuri cu mărfuri, cari erau să fie- transportate pe canalul Bega. | 
Partea, de sus din canalul acesta este în mâinile. noastre şi atunci românii voind a, le face piedici au. pus stavile şi îndreptând apa în altă direcţiune şle-- purile au rămas pe uscat; vă, puteţi deci închipui,. câte conilicte şi mizerii inutile se vor naşte, dacă se. ya împărţi Banatul în două, | | Fruntariile de astăzi, cari sunt în Banat, nu sunt; numai "0 imposibilitate, dar să-mi scuzaţi expresia, sunt curat ridicole. Satul cu casele sunt în ţara ro- mânească, iar lanurile sunţ dincolo în aşa, numita: parte ameninţată să devină, sârbească, | Asttel.şi ţăranii noştri sunt nevoiţi a merge la, seceră, şi la cules de cucuruz cu certificate cu fel de iel de peceţi dela, diregătoriile civile şi militare, şi până să sosească aceste certificate sa scuturat grâul: şi oamenii au o mulţime de pagube. | In alt caz satul este în România, şi casa preotului „în altă ţară, 

Iar din punct de vedere strategic, cei cu cădere în această materie, spun, că de pe vestita culă a Vârşeţului, care este o colină, pe un şes din sudul Banatului, poţi, cu tunuri nu tocmai de mare calibru, să, înpuşti în Anina. Şi Anina este o localitate, care are mine de cărbuni, din care se alimentează marile sta- bilimente industriale din Reciţa,.. 
Şi atunci, ce ne foloseşte Reciţa, dacă aceste mine- sunt în tot momentul amenințate? 
Asemenea, puncte vulnerabile strategice avem nu: numai în Banat, ci, după cum cu durere aţi auzit, şi în părţile Maramureşene, aşa în cât, adeseori îţi vine să băuueşti că din partea cea apusană, ţara noastră românească a fost lăsată descoperită, pe când: Tisa şi cu Dunărea în părţile bănăţene, ar. îi pentru. România întreagă o graniţă dintre cele mai ideale, mai puternice, | 
D. ministru-prezident, în expozeul său, ne-a lăsat. deschisă speranţa, că se pot urma trataţiye în privința Banatului cu vecina, noastră Serbia.
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De altă parte însă, se ivesc temeri, ca nu cumva graniţele acestea, să rămână, pentru noi definitive, şi astfel cea mai sănătoasă, şi mai desvoltată; parte a, neamului nostru românesc din acele părţi ale Bana- “tului, să rămână, în afară, de graniţele ţării noastre, ca aceşti buni români să nu aibă parte de bucuria de a se uui cu patria, lor mumă, în dorul căreia, „precum prea frumos a, zis d. ministru prezident, ne-au “adormit fraţii, părinţii şi toţi înaintagşii noştri. | 
Dacă aceasta sar întâmpla, atunci noi românii din Banat ne aflăm într'o situaţiune mai mult sau :mai puţin analoagă cu a, îraţilor noştri francezi -din „Alsacia şi Lorena, la 1870. (Aplause). _- 
Gambetta, depe acel timp, voind să încheie pace “cu nomţii, a zis celor din Alsacia, şi Lorena: «sunteţi “fraţii noştri, ne doare din adâncul sufletului de voi; “dar pentru interesele mari şi generale ale Franţei, pe "voi trebuie să vă abandonăm, să, vă, jertiim». Şi atunci „reprezentanţii Alsaciei şi Lorenei au răspuns : «oficia litatea Franţei poate face ce va voi, dar sufletele „noastre vor rămâne veşnic cu Franţa. (Aplause prel.) 
«Noi vom rămâne şi po viitor membri ai marei :şi nobilei naţiuni franceze». Şi această, declaraţie ho- “tărită, au repetat-o cu energie şi bărbăţio şi în parla- „mentul nemţesc, în care mai târziu au intrat, a D-lor senatori, cu nu am avut ocazia, să cunosc dosarul tratativelor dela Paris; deci nu pot vorbi pe temei de documenie. Este însă cu putință, că interese „mari şi grave au pus guvernul nostru într'o situaţiune de forţă-majoră, ca, să iscălească, pacea, şi să nu risce “interesele genorale pentru un interes mai mic, 
Onoratul Senat; va, avea ocaziunea, să, studieze şi “să se pronunţe în această, chestiune, atunci când se va, “prezenta aici actul păcii, pentru cuvenita, ratificare. "Chestiunea, păcii însă între noi şi Ungaria, are să se prezinte ulterior ; prin urmare, mai există, posibilitatea, “de a rezista, (Aplause). | 
In vederea acestei posibilităţi voiu adresa rugarea -mea, care este rugare a tuturor sufletelor din Banat, “către d. premier al cabinetului nostru.
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D-lor! Eu ca episcop, am nu nuimai considerente 
politice şi diplomatice, cu ca episcop sunt tot odată 

“și părintele sufletesc al celor 86.000 de români şi fii 
:suileteşti cari sunt ameninţaţi să se înnece. 

In afară de aceştia, adăogaţi încă, 10—12.000 de 
români cari sufleteşte aparţin episcopului nostru dela, 
Arad, colegul meu şi alte” câteva mii de români apar- 
ţinând episcopului greco-catolic român dela, Lugoj pe 
lângă, românii cari: mai sunt Bisericeşte supuşi ierar- 
hiei sârbeşti. 7 

Prin urmare, chiar şi în cazul dacă în acest Senat, 
din 260 membri, s'a găsi 259 cari să, abandoneze pe 
-aceşti bănăţeni, eu, ca părinte sufletesc, şi atunci ar 
trebui să-mi separez votul mcu, căci inima nu-mi per- 
*mite, dragostea, mea, de părinte câtre toţi credincioşii 
mei nu mă lasă să nu le întind mână de ajutor până 
în momentul cel mai din urmă şi să nu cer cu orice 
preţ salvarea lor. (Aplause). 

D. M. Policrat: Majoritatea Senatului va, simţi cu 
“Biinţia: Ta, 

P. S. 8. Episcopul Caransebeşului dr. Miron Cristea : 
'Să-mi daţi voie deci, d-lor senatori, ca, atât în numele 
meu şi în numele colegilor episcopi: cari suntem aci 
membri de drept, cât şi în numele acelor senatori 
bănăţeni cari sunt membri ai partidului național ro- 
mâmn de dincolo de Carpaţi, precum şi în numele acelor - 
“senatori cari sunt; independenţi, dar tot din Banat, 
precum şi în numele reprezentanţilor şvabilor din 
Banat, să fac, în faţa, d-voastre, în faţa Ţării şi în 
aţa lumii întregi următorul anunţiament : 

ta 

DECLARAŢIUNE 

«Banatul — carele din punct de vedere ctnic este 
leagănul neamului românesc — se înfăţişează în toate 
privinţelo ca un întreg indivizibil. 

„_«Din cele mai vechi timpuri, românii sunt singurii 
locuitori de baştină ai Banatului, 

«In fruntea lor au apărat «vadurile Dunărei».
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românilor trebue să, fie şi dreptul de-a, fi stăpânii lui.. „ «Şi—cu toate că în veacurile din urmă duşmanii seculari ai neamului românesc au împestriţat unele. ţinuturi bănăţene cu răzlețe colonii străine Şi ajuto-. . rate pe întreaga, linie de puterea Statului austriac Şi: ungar, —totuş elementul românesc, prigonit şi strâra- torat, formează marea, majoritate a locuitorilor lui,. şi Banatul întreg şi-a păstrat caracterul său românesc. «Astfel — chiar şi numai cu considerare la înaltele. - principii de libertate, statorite de factorii Puterilor, cari croesc din nou harta, Huropei, şi acceptate de- toate ţările, precum Şi cu considerare la principiul. auto determinaţiunii : — este absolut firesc că Banatul. întreg nu poate aparţine decât României, cu atât mai vârtos, că aceasta o doresc nu numai românii, ci o. cere şi totalitatea, şvabilor .şi a slovacilor din Banat, adică, patru cin:imi a locuitorilor lui, e «Intre frontierele sale atât de ideale, cum e Mu- „veşul, Tisa şi Dunărea, pulsează o însemnată, viaţă. 

prin râurile, căile de comunicaţiune, precum şi prin canalurile unui întreg sistem de hydrotehnică, în câţ o divizare a Banatului nu numai va conturba, această, stare înfloritoare, ci va provoca o mare decadenţă, cum sa întâmplat pe timpul turcilor, care de ase-- menea, sfâşiaseră acest frumos colţ de ţară, «Alipirea, întregului Banat la România o cer şi marile jertfe şi însemnatul concurs dat de poporul român şi de viteaza sa, oştire întru Obţinerea, defini-- divei biruinţe a, glorioşilor noştri aliaţi. «Adus-am aceste jertie, deoparte îndemnați de. simţul firesc, că. în marele conilict mondial. locul po-- “ porului român trebuia, să fie alăturea de marile sale surori latine, şi de popoarele cari luptau pentru des- robirea şi drepturile popoarelor asuprite, şi peste tot. pentru idealurile omenirei. De altă parte, poporul.
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român a fost îmbărbătat în vitejia sa şi de cuprinsul tratatului dela 4/17 August 1916, care cu iscălitura “celor. patru mari Pateri aliate a sancţionat dreptul României şi asupra Banatului întreg. 
«Aceasta, o cere şi interosul general pentru pacea, acestor părţi, căci proiectata, lui împărţire cu hotarele imposibile de azi va, crea un fel de Alsacie şi Lorenă a orientului, care va fi un izvor de continue certe "între două ţări şi popoare, cari până acuma nu s'au răsboit între sine, şi au şi pe viitor mari interese de 'bună vecinătate. 

_ «În temeiul acestor considerente, noi subsemnaţii senatori ai Banatului, în numele celor ce ne-au trimes în această, primă Adunare Naţională a României Masi, „în periectă înţelegere cu deputaţii bănăţeni din Ca- meră, pretindem cu toată hotărirea, : 
I. Ca atât guvernul ţării, cât şi toţi ceilalţi factori ai ei, în înţelesul hotărirei unanime a Marei Adunări Naţionale. dela, Alba-Iulia, şi a Adunărilor Naţionale locale dela, Lugoj (10 Iunie 1919) şi Timişoara, (10 Au- gust 1919), să, insiste pentru alipirea, integrală a Ba- natului la patria mamă. 
2. Iinunţăm că nu vom recunoaşte sub nici o formă ştirbirea âcestui drept indiscutabil. 
3. Şi protestăm sus şi tare contra oricărei ten- dinţe de-a smulge dela, sânul patrici măme pe cea, mai sănătoasă, mai bogată, şi mai înaintată, parte a pă- mântului românesc, ai cărei fii, în orice împrejurări vreau să fie consideraţi ca, aparţinând Patriei române, contopiţi suflâteşte cu fraţii lor de pretutindeni, şi cari încurajați de siinţenia, şi dreptul cauzei lor şi de pilda, patriotică, dela, 1871 a fraţilor lor francezi din ' Alsacia şi Lorena, exclamă, acum şi vor exclama, şi în viitor plini de nădejde ta zile mai bune. «Banatul nu-i pierdut !». 

Bucureşti, 5/1S Decemvrie 1919.
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Această, declaraţiune este semnată de: 
Dr. Ilie Miron Cristea, „senator, Episcop ortodox 

român al episcopiei Caransebeşului; Dr. Valeriu Traian 
Frențiu, senator, Episcop greco-catolic român de Lugoj ; 
loan Î. Papp, senator, Episcop român ortodox al Ara- 
dului; Dr. George Popovici, senator, protopop al Iu- 
gojului; Silviu Bichiceanu, senator, pa”oh ortodox 
român în Nerău, judeţul Torontal; Fabriciu Manuilla, 
senator, protopopul Lipovei; Gherasim Sârbu, senator, 
protopopul Belinului; Filaret Musta, arhimandrit, vicar- 
episcopesc în Caransebeş; Em. Ungureanu, senator, 
avocat în Timişoara; Dr. Ion Traian Bădescu, senator, 
consilier în consistoriul din Caransebeş;. Sebastian 
Olariu, senator şi proto-presbiter în Făget; Ion Marcu, 
senator al circumscripţiei Bocşa-Reşiţa, primar în 
Bocşa Montana; Dr. Petru Corneanu, avocat în Oraviţa; 
Dr. Mihail Brădiceanu, senator de Sasca; Heinrich: 
Bader, senator de 'Timiş-Torontal; Wilhelm Kopony, 
senator de Timiş-Torontal. (Aplause prelungite). 

D. Al. Constantineşcu: Domnule preşedinte, Senatul 
cere să se afişeze în toate comunele din România- 
Mare discursul P. Ş. S. Episcopului de Caransebeş, ca, 
un omagiu adus şi bisericii şi simţimintelor patriotice. 
cari le-a exprimat, în această sală, reprezentantul 
Banatului, (Aplauze). | 

D. M. Policrat: Credem că nici guvernul nu se: 
opune la, afişare. 

D. Paul Bujor, președinte: Fiind orele 5, aş ruga. 
Senatul să se pronunţe pentru prelungirea şedinţei. 

D. Al. Vaida Voevod, preşedinte al consiliului de- 
miniştri şi ministru de externe: Eu vă rog, dacă se 
poate, să amânăm şedinţa pentru mâine, trebuind să. 
merg la Cameră, 

D. Paul Bujor, preşedinte: Mâine este sirbătoare. 
D. Al. Vaida Voevod, preşedinte al consiliului şi: 

ministru de externe: V'aş ruga, dacă se poate, . să. 
amânăm şedinţa pe mâine. . 

Voci: Mâine e sărbătoare! 
D. Al. Constantinescu: Vă, rog consultaţi Senatul: 
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dacă admite să so afişeze discursul P. S. Episcop al - Caransebeşului în toate comunele României-Mari. — Consultâadu-so Senatul, propunerea aceasta este admisă în unanimitate. 
I. P. S. 8. Mitropolitul Moldovei: D-le preşedinte, poate că nu s'a înţeles bine ce se votează; este vorba „dacă Senatul admite ca, cele spuse de P. S. Episcop al Caransebeşului să, fie afişate în toată, ţara. D. Paul Bujor, preşedinte : Cine este contra afişării îl rog să se ridice în picioare. 
Văd că nu e nimenea contra. 
I. P. $. S. Mitropolitul Moldovei: Aceasta înseamnă unanimitatea Senatului. | | 
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CUVÂNTARE 
DE FELICITARE A MATESTĂȚILOR LOR, REGELE ŞI REGINA 
LA ANUL NOU 1920, îN SALA PALATULUI MITROPOLITAN 

mm II 

I. P. S. S. Mitropolitul Primat-în numele Clerului 
a rostit următoarele cuvinte:. 

Mă, simţesc deosebit de onorat şi de fericit ci, astăzi 
pentru prima dată Vă pot salută, pe Maiestiţile Voastre 
în această veche, dar istorică cast, care acum este lo- 
cuinţa mea, | 

In sfânta, biserică am cerut dela, Atotputernicul 
"Dumnezeu câ să, binecuvinteze intrarea, Maiestăţilor 
Voastre şi a noastră a tuturor în anul cel nou. 

Din partea mea şi a întregii biserici ortodoxe- 
române, doresc dela, Acelaş milostiv - Părinte si no ia, şi pe viitor ţara sub scutul Său şi să vă ajute ca — 
precum anii de până acum ai domniei Maiestăţilor 
Voastre au fost rodnici şi bogaţi în fapte glorioase 
şi mai mult; decât măreţe — aşa şi în viitor, în do- 
plină sănătate şi în deplină, mulţumire sufletească, să, 
puteţi îndeplini multe noi fapte alese cari să contri- 
bue la întărirea, la consolidarea, şi progresul ţării și 
a neamului; iară cununa care acoperă, capul Maies- 
tăţilor Voastre să, sporească cu noi lauri de glorie şi 
de iubire din pastea, tuturor supuşilor şi a noastră a 
tuturor, cari ne mândrim în îaţa, lumii a, ave astfel 
de Suverani: | 

Să, trăiţi Maiestăţile Voastre mulţi ani, dimpre- 
ună cu întreagă Augusta, şi iubita noastră Dinastie ! 

  

  

  

   



CUVÂNTARE 

ÎN CHESTIUNEA SINODULUI EPISCOPESC. 10 Feonuanie 1990. 

  

I. P. S. S. Mitropolitul Primat Miron Cristea: 
D-le preşedinte, d-lor senatori! Unirea naţională şi po- 
litică a românilor de pretutindeni s'a votat; în Corpu- 
rile legiuitoare în cadrul unei însufleţiri pe care'ro- 
mâhimea nici când n'a simţit-o până atunci. Inainte 
de a se vota, în Corpurile legiuitoare, am votat această, 
unire la Alba-Iulia, la, Cernăuţi şi la Chişinău. (Aplause). 
Şi cu: lacrămi «de îusuileţire noi românii din provin- 
ciile, până atunci robite, am îmbrățișat cu toată, căl- 
dura; suiletelor noastre pe reprezentanţii fraţilor din. 
Regatul vechiu cari ne-au salvat şi liberat, (Aplause) 

Dacă la acele prilejuri am vărsat cele mai sin- 
cere lacrimi pe cari le varsă vreodată un fiu de ro- 
mân, a fost că, după sute de ani, după o mie de ani, 
ne-am regăsit că avem acelaş 'port, aceleaşi datine, 
aceeaş limbă, acelaş suflet, şi dacă, sufletul acesta, în 
împrejurări 'grele, pretutindeni 's'a, păstrat în toată in- 
genuitatea, sa naţională românească, meritul de: căpe- 
tenie este, pe lângă, conservatorismul neamului nostru 
românesc, al poporului nostru ţăran, pe lângă îndâr- 
jirea şi încăpăţânarea cu care el ţine mâi mult la limbă 
decât -la viaţa sa, precum o zice un scriitor. ungur 
Otvossy, vorbind despre neamul românesc: : «Poporul 
valah are cova minunat în sufletul său; acest popor : 
se luptă, mai mult pentru limbă, decât pentru viață», 
pe lângă acest 'conservatism al neamului nostru, su- 
fletul ni l-a păstrat sfânta maica noastră Biserică, 
această mamă a noastră, (Aplause). Şi dacă, onorat 
Senat, s'a făcut unitatea politică, unitatea, “naţională,
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unitatea în cele lumeşti, vă, întreb eu: Poate această inamă, iubitoare, care ne-a, format pe toţi, să nu simtă gi ea necesitatea unei unităţi sufleteşti şi bisericeşti pe toată linia? (Aplause), a 
- Proiectul de lege cari vi 'se prozintă, atât acei cu un singur articol, cât şi celălalt cu două sau trei articole, este făcut aşa după cum chiar este interesul Bisericii. Eu ca Mitropolit primat ţin ca, totdeauna de câte ori esto vorba 'de.0 legiierare care priveşte interesele bisericeşti, ideia, legiierării să mânece din sâ- - nul corporaţiunii noastre bisericeşti. Şi această ches- tiune, la care ţin şi voiu ţine şi în viitor, s'a împlinit din partea, onoratului guvern şi proiectul acesta, mânecă „din sânul Sf. Sinod Episcopal şi al Consistoriului Su- perior Bisericesc. | 
Eu, ca Episcop al Caransebeşului, când am. pri- mit onorătoarea, şi epocala, invitaţie ca să participiim şi noi Episcopii din provinciile desrobite la, întrunirile 

Sf. Sinod, când am intrat cu sufletul sfânt în cinsti- tul Sf. Sinod, am stat ca, un modest, deoparte, pe un scaun, şi cel dintâi gând al:meu şi al celorlalţi Epis- copi din provinciile desrobite a fost acela, — nici nu se puteă altfel — să mă rog cu evlavie şi cu smerenie, ca să mă primească şi pe mine în sânul St. Sinod epis- copal. 
P În asemenea împrejurări excepţionale, unde. valui argumentelor şi al simţirilor tale esto mai puternic decât orice lege formală, vă întrob eu: mai puteam atunci să nu accept cu însufleţire ca, după suferinţe de veacuri, să mă văd în Sf. Sinod, pe care l-au visaţ părinţii noştri, să nu încep cu dorinţa de u face parte dintre membrii acestui Sinod ? (A plause). 
„Prin urmare să nu mi se facă, din nici o parte imputarea că noile sinoade episcopale sau Episcopiile din teritoriile desrobite am precipită, sau am prejudecă, | drepturile altor corporaţiuni. 

Noi credem că dorinţa aceasta, a noastră şi ho- tărirea, Sinodului de a ne uni este atât de împăciui- toare, în cât numai încape nici o discuţiune. 
„Si dacă mai sunt corporaţiuni ale bisericii noastre,    
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aste de bine înţeles că la cea dintâi întrunire nu se „poate să nu adoreze cu însufleţire la ceeace am făcut noi, | Deci, sunt do .părere că proiectul de lege ce ni şe prezintă, ca recunoştinţă, către Sfântul Sinod şi înal- tul guvern, să-l primim cu aceeaş însufleţire cu care «am votat toate actele do unire şi pe câre.le vom mai votă în ceeace priveşte specialităţile: ei. (Aplause), De sigur că acest. proiect. de lego nu face alt- ceva. decât, si constinţească, o situaţiune de fapt, care: chiar de n'am legifera-o, de sine înţeles că ar sta în picioare, căci acost articol se întomeiază, pe . dreptul canonic al bisericii noastre ortodoxe răsăritene şi a- nume pe canonul 38 apostolicesc, care spune precis că fiocare ncam, fără, consideraţiuni de graniţe politice, trebuie să aibă, în fruntea sa un singur mitropolit, o singură, autoritate superioară, bisericeasoii, 
Prin urmare, articolele acestui proiect de lege nu fac altceva decât să consfinţească ceeace de fapt e- iată, şi ceeace prevede canoanele Bisericii noastre. Nu voiu să lungesc vorba, decât ţin ca să, rectific unele din observaţiunile făcute de ante vorbitori. P. S. S. Arhiereul Dionisie al Ismailului, cu oare care îngrijorare sufletească, a amintit despre situaţiunea de dropi a bisericii din Basarabia. Din cuvintele fră- ției sale deduc că, fie frăţia sa, fie alţi factori bise- aiceşti de acoio se tem de oarecari încercări de a se “slăbi tăria, bisericii noastre din Basarabia, D. ministru Viad a binevoit a spune, că din partea guvernului, poate o va spune şi d. ministru de resort; al cultelor, că nu există nici o intenţiune de a ataca, o situaţiune de dropt, ori a face astfol de întocmiri noi de cari îraţii noştri din Basarabia, să se teamă. 
Cât mă priveşte pe mine, cred că tălmăcese nu numai părerea mea, dar şi. a altor colegi, afirmând că noi nu am venit aci a, strica, legea, ci ă o îndeplini. Deci eu, cât şi ceilalţi, prin dorinţa, noastră de a face o lege caro să, uniformizeze întreaga, Românie Mare, nu vrem de cât si întărim situaţiunea din Ba- sarabia, Bucovina, Transilvania, regatul vechiu şi de: pretutindenea.
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„Rog deci pe d-sa şi pe ceilalţi să ne privească nu ca pe nişte duşmani, ci ca pe adevăraţi îraţi, căci. noi căutăm ca, în unirs cu toţii, să menţinem şi să, periecţionăm. ceeace este bine. (Aplause prelungite). 
Voci: Aşa, este. 
Î. P. S. Sa Mitropolitul Primat Miron Cristea = Termin, apărând: memoria Mitropolitului nostru de: vie .amintire, Miclescu, mai ales că în faţa mea, este un nepot, care cu aceeaş dreptate şi dragoste îşi a minteşte de memoria, lui. ca 

"Ori, la 1857, Mitropolitul Sofronie Miclescu, în marea, Adunare a pus la cale unirea Moldovei cu Mun- tenia, şi a zis următoarele cuvinte: «să, facem unirea, ca să, facem să avem un trup, cum sufletul de ve- ghere una ne este»; şi când a spus aceste cuvinte a ferit; biserica, care a format neamul românesc din acelaş: curaj suilet, dela Hotin până la Banatul nostru. 
Biserica, a format sufletul neamului nostru şi dacă, trupul este unit, sufletul nu poate decât să se bucure. 
Dacă Mitropolitul Miclescu a zis să ne unim, să, “formăm un singur trup, căci sufletul nostru una, este, întore acele cuvinte memorabile şi zic: dacă ne-am unit din punctul de vedere naţional şi politic, dacă, după cum spunea, părintele Dionisie, mădularele noastre: răsleţe s'au unit, să, nu mai facem nici o discuţiune- şi să băgăm în aceste midulare şi sufletul nostru, ca; să fie una, ca să formăm chintesenţa, partea, covâr- şitoare a, sufletului neamului nostru. Prin urmare, zic, împreună cu d-voastră unire pe toată, linia! (Aplause- îndelungate). ae ni 

   



  

CUVÂNTARE 
A 

* ÎN CHESTIUNEA UNIFICĂRII ORGANIZAȚIUNII BISERICII ORTO= 
DOXE ROMÂNE DIN ÎNTREG REGATUL 29 paun 1920 

ÎI. P. S. S. Mitropolihul Primar. Miron Cristea: a 
cedez, mai ales că în chestiuneă, aceasta numai d. 
ministru are deplină . competinţă a răspunde la o in- 
terpelare. 

Eu voiesc numai să dau informaţiuni, dacă onor. 
Senat doreşte a mă ascultă, 

Voci: Să auzim. 
Alle voci: Să vorbească acum. e 
IL. P. 8. 8. Mitropolitul Primat Miron Cristea: Fă 

cându-se unirea politică a, provinciilor desrobite cu 
patria mamă de sine se înţelege, precum m'am expri- 
mat în una, din cuvântările mele din acest onorat Senat, 

"că are să urmeze şi unirea, Bisericii, formând o singură, 
Biserică, autocefală, independontă de orice Biserică şi 
având riumai o legătură în cele dogmatice cu Biserica, 
mare ecumenică a răsăritului, 

Până când însă să se facă o lege fundamentală, 
care să unifice această organizaţie a bisericilor Pro-. 
vinciale unite cu patria mamă, cu am purces dela 
consideraţiunea, că noi nu pute lipsi provinciile ali- 
pite şi biserica lor de acolo de acea, organizare separată, 
pe care a avut-o înainte de declararea, unirii cu patria, 
mamă, (Aplause). 

Şi pe temeiul acestui principiu, eu am fost dintre 
acei cari am zis factorilor cu cădere, că românilor 
'ortodoxi de dincolo: de Carpaţi să li se respecte auto- 
nomia, Jor religioasă, care are temeiul legal de 60 ani 
:Și să li se recunoască dreptul a-şi alege pe mitropo-
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litul lor dela, Sibiu, ceeace 'se va şi întâmpla în zilele: 
viitoare. Acelaş drept, sunt eu de acord, să se recu- 
noască, şi Bucovinei şi Basarabiei. (Aplause). 

Nu vă grăbiţi cu aplausele, pentru că mai târziu 
mă tem că unii să nu fiţi dealtă părere. Acest drept; 
însă la Basarabia cred că trebuie să rămână în acel 
cadru legal, în care Biserica a fost organizată înainte 
de a face declaraţiunea de unire cu noi, înainte dea, 
se aduce decretul regal prin care se întăreşte această. 
unire şi politică şi bisericească. | 

In Basarabia însă, ceeace se întâmplă în zilele 
acestea, este un lucru care, după părerea mea, depă- 
şeşte acest principiu. - 

In Basarabia unii preoţi. abătându-se dela, orga- ' 
nizarea, bisericească pe care o aveau înainte de risboi. 
şi pe care noi voim s'o recunoaştem până când vom 
iace o altă organizaţie generală, cu dela sine putere 
au început să facă un fel de organizaţie aparte; adică. 
aşa numitul congres bisericesc, care constă, după ac- 
tele pe cari le avem lă mână, din adunarea unui a- 
numit număr de preoţi, de cântăreţi şi epitropi şi i-au 
dat atribuţia nouă, de a alege pe chiriarhii bisericii * 
de acolo. | | 

Vă mărturisesc că nu am avut încă ocaziunea, să 
citesc temeiurile hotăririlor pe baza cărora ei au con-.: . 
stituit acest congres bisericesc electoral. 

A existat şi pe timpul ruşilor o asemenea, orga- : 
nizaţie pentru revizia stării financiare a aşezămintelor 
bisericii de acolo şi alte asemenea afaceri; însă, dreptul 
de a alege chiriarh nu l-a avut nici odată, 

Acest drept l-a avut siântul Sinod dela Petro- 
grad şi toţi arhiereii Basarabiei au fost numiţi de : 
acolo. | 

Întemeiat pe acest drept, sfântal Sinod al Ro- 
mâniei întregite, sub conducerea, locţiitorului de mitro- 
polit primat a fratelui nostru întru Hristos, mitro- 
olitul Moldovei, Pimen, a şi făcut întregirea provizorie 

a scaunului de arhiepiscop al Chişinăului în persoana, : 
P. S. S. Episcopului de Huşi, Nicodem, care la urmă, 
scârbit de multele neajunsuri ce le-a întâmpinat acolo: '  
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şi obosit de multele osteneli pe care le reclamă ci- 
_mentarea, în înţeles naţional a bisericii de acolo, cu 
“regretul unanim al sfântului Sinod şi-a dat demisiunea. 
, Atunci, tot Sinodul nostru arhieresc, a trimis a- 
colo un nou locotenent de arhiepiscop tot provizoriu 
“chiar pe Si. S. Părintele Gurie al Botoşanilor. 

| Tot Sinodul nostru arhieresc, fiindcă, arhiopiscopia, 
„Basarabiei oste foarte maro, cuprinzând vre-o trei 
„milioane de suflete— înainte de venirea mea aci, a, 
„hirotonisit pe un arhimandrit dela Ismail, pe părintele 

" Dionisie întru arhireu, care oferia şi el, ca arhiereu, 
Sprijinul său arhiepiscopatului dela Chişiniu întru ad-. 
ministrarea şi satisfacerea trebuinţelor bisericii şi a 
„credincioşilor noştri de acolo.  . 
„Acum, părintele Gurie pe baza unei telegrame 
;ce mi se trimite, văd că a convocat acost congres bise- 
ricesc, care, după părerea mea, depăşeşte limitele a-. 
sribuţiunilor sale, şi îşi arogă dreptul de a alege 
„arhiepiscop titular, cu drept definitiv la scaunul din 
Chişinău, şi tot din acea telegramă —care în unele 
părţi nu este atât de clară —s'ar.vedeă,. că pe părin- 
tele Dionisie, caro este membru ales al Soiatului, l-ar 
fi. ales undeva episcop. | 

Ca să vedeţi mai clar chestiunea, vă, cetesc tele- - 
grama, care este subscrisă do preşedintele congresului, 
Economul Stavrotor Alexandru Baltag: i 

___ «Congresul general al bisericii basarabene, în ge- 
dinţa, dela 21 Fevruarie a. c., în numele clerului şi 
poporului basarabean, a votat toată încrederea sa arbi- 
episcopului. Gurie şi episcopului Dionisie, care sunt 
împuterniciţi de prea, Sf. Sinod şi înaltul guvern român 
«pentru a conduce, ca delegaţi, afacerile bisericeşti. în 
„Basarabia. Congresul. hotărînd, în unanimitate do vo- 
uri, ca acestor doi chiriarhi să li se încredinţeze con- 
ştiinţa şi suilotele clerului şi poporului basarabean. în 
litor, i-a ales pe ei conducătorii titulari definitivi ai 
bisericii basarabene şi, prin acest fapt recunoscând 
„canoniceasca unire bisericească, ca dovadă că clerul 
poporului basarabean în adâncul. inimilor este român. 
De acest act de bucurie şi propăşire pentru îndepli- 

a
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nirea idealurilor neamului românesc, congresul are onoare a aduce la cunoştinţa prea Sfântului Sinod, pria Înalt Sfinţia Voastră, fiind convins că, aceasta, va fi recunoscută de prea Sf.. Sinod, ca unul din drep- turile bisericii basarabene». 
Pe baza acestui act, pare-mi-se mie, ca Mitropolit Primat, că d-lor au: depăşit acolo drepturile şi atri- buţiunile acestui congres, pe care eu îl credeam un congres informativ, astfel cum s'au adunat preoţii, nu. de mult aci în „Bucureşti şi cei din Ardeal, etc., la „Sibiu, şi au decis anume misiuni şi lucrări pastorale „cum să fie îndeplinite, sau un congres cu atribuţiunile amintite mai la începutul vorbirii mele. a De aceea eu mi-am luaţ libertatea - ca, cu toată graba, să cer părintelui locţiitor de arhiepiscop actele privitoare la acest pretins congres electoral. Şi între altele cer: | 

1. Acea lege bisericească, votată, şi sancţionată, de . înctorii cei în cădere privitoare la organizarea unui congres bisericesc» şi la, atribuţiunile lui. „2, Actele privitoare la alegerea membrilor acelui «congres» şi la validarea, şi verificarea, lor, | 3. Procesul-verbal privitor la afirmativa alegere de chiriarhi definitivi pentru biserica Basarabiei. 4. Legea privitoare la, înfiinţarea unei episcopii nouă, la care ar fi fost ales <episcop> părintele arhi- ereu Dionisie. | . 
Toate aceste acte să, ni se trimită aici pe lângi un amănunţit raport informativ. a ! Sosind aceste acte mă voiu pune în coînţelegere cu d. ministru al cultelor şi într'o viitoare sesiune a Sf. Sinod le vom luă în amănunţit studiu; şi — dacă, ne vom convinge. că. aceste acto pregătitoare ale con= gresului n'au temelie legală cun cred eu, şi în deo- sebi .că acel congres n'are atribuţia legală de a alege - chiriarhi, — se înţelege dela, sine ci, Sf Sinod va a- duce hotărîrea în consecinţă, a legalităţii sau ilegali- tăţii acestui act, mai ales că, în telegrama, cetită ni se cere ca Sf. Sinod să recunoască acele alegeri. (A+ plause). 
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„Ca acestă hotărtre să se'ia, la; Chişinău 'tmi dau 
cu socoteală, că au fost în măsura lor, încurajați de 
dreptul ce îl au ardelenii de a alege pe chiriarhii lor, 
dar si duo idem faciunt, non est idem. Ceeace se 
face în Ardeal, se face pe calo legală, şi ceeace se 
iace acolo, nu se poate face pe temelie de acte ile- 
gale dincolo. ii a 

Vorbind acestea, este departe de mine gândul — 
şi cred şi de d-voastră şi de toţi factorii ţării—a ne 
atinge de oricari năzuinţi ale bisericii din Basarabia, 
pentru a se reorganiză în cadrul României întregite, 
într'un fel care să le aduci, vre-o scădere, vre-o ştirbire 
a obiceiurilor sau a năzuinţelor lor spre progres. . 

„___ Aceasta noi nu vom. face-o; 'din contră promit, 
că voiu căută a ţine cont, la .organizarea definitivă, 
a bisericii, de toate observaţiunile juste şi întemeiate 
ce ni se vor face de către diferiţi reprezentanţi ai 
acestui onor. Senat şi în special de reprezentanţii pro- 
vinciilor desrobite. | 

Ţin însă, şi cu această ocaziune să vă fac decla- 
„Yaţiunea, că — odată uniţi — trebuie să lăsăm la, o parte 
orice fel de neînțelegere şi orice interes personal lo- 
calnic. (Aplause). 
„De sigur că —încă odată, repet—vom ţine cont 

de toate observaţiunile juste ce ni se vor face; însă 
socotesc că ţara aceasta este datoare să aducă la rezon 
pe toţi acei care nu sunt până acum pătrunşi de în- 
datoririle şi obligaţiunile lor faţă de interesele supe- 
rioare ale ţării şi ale neamului. (Aplause). 

Ceeace s'a făcut la Chişinău nu este voinţa una- 
nimă a reprezentanţilor bisericii de acolo, aceasta, se 
vede şi din faptul, că în ziua următoare am primit, 
tot din acea, parte, şi o telegramă, în care semnatarii 
ei protestează, asupra, celor întâmplate la, acel congres. 

Această telegramă, semnată de preotul econom 
Murafa, Mura, Inculeţ, este astfel redactată: 

«Lucrările congresului basarabean prezintă numai 
părerile unui grup de preoţi, cântăreţi şi epitropi, şi 
nici într'un caz părerile întregii biserici din arhiepi- 
scopia Basarabiei, de oarece programul lucrărilor n'a, 

?
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fost nici - cunoscut, nici discutat prin cercuri de re-— prezentanţii parohiilor ; deputaţii n'au fost împuter= niciţi. să iă, în numele bisericii, hotăriri şi mai cu. seamă, hotăriri anţicanonice cari duc la deshbinare,. Protestăm. Aşteptăm anchetarea». Acestea, sunt informaţiunile ce. eu poi să vă dau.. „Mai sunt apoi şi alte. lucruri, cari merită, toată; desaprobarea, noastră, întrucât ar fi adevărate, lucruri. pe cari le-am auzit, ori citit în ziare, - „Acest congres ar fi răscolit valuri, chiar în edi: ficiul seminarului, ai cărui elevi ar îi început acte de: indisciplină, atăcând pe proprii lor profesori şi pe rac- torul seminarului, şi mai la urmă, ax fi început să cânte cântece în alto limbi decât în limba, noastră naţională. Dar, cum zic, acestea, sunt Incruri necontrolate de mine, deci nici nu mai insist asupra lor. Dosigur că ar fi o: greşeală, să, se amestece în chestiuni atât de grave; băieţii aceia tineri cari trebuiesc crescuţi în spirit ce ordine şi de disciplină, 
| Acestea, sunt informaţiunile mele. (Aplause). 

  
  

     



  

  

CUVANTARE 

ÎN CHESTIUNEA MINORITĂȚILOR NEROMÂNE DIN TARĂ 
d MAI 1920. 

  

I. P. S. 8. Miron Cristea, Mitropolit Primat: D-lor 
senatori ! Ca unul care, partea cea mai mare a vieţii 
mele, am petrecut-o în acecaş Ungarie de care ne-am 
rupt impreunii cu d. ante-vorbitor, eu ca român şi 
făcând parte din locuitorii acelei țări care, dela, în- 
temoierea, ci prin Traian strămoșul nostru, pururea n'a 

„acetat a îi ţară românească, :-oricare ar îi fost, în 
dreptul public, numirea, ei (aplause), iar d. ante-vor- 
bitor făcând parte din acea iracţiune de maghiari, 
care de veacuri a trăit în mijlocul marei masse etno- 
graiice a neamului românesc, eu, ca unul'care cunosc 
referinţele de dincolo, cu satisfacţie şi plăcere sufle- 
tească, ca membru al acestui Senat, iau la cunoştinţă, 
îrumoasele enunciaţiuni şi declaraţiuni ale d-lui ante- 
vorbitor. (Aplauze). 

Constatând că d-sa face parte din acea grupare, 
de sănătoasă politică maghiară, care doreşte a uita 
trecutul şi a încheia, raporturi de irăţietate şi de cea 
mai prietenoasă conlucrare cu neamul românesc, dupăce 
bunul Dumnezeu aşa a voit, ca între n0i să-şi con- 
ducă viaţa... (Aplauso), 

„„Dacă ar fi să ne privim trecutul nostru, apoi 
începând dela Sf. Ştefan, regele Ungariei cel dintâi 
şi, mai ales dela regele Ungariei Bela III, apoi noi 
românii, am avea motive d a nu uita uşor, pentrucă, 
persecuţiunile pe cari le-am suferit noi românii în fosta, 
ţară ungurească, abia au pereche undeva în vre-o ţară, 
din lumea întreagă. Arâ fost persecutați pentru cre- 
dinţa părinţilor noştri, iar în timpul din urmă pentru 
îndârjita aderare la “toate tradiţiunile și la sângele
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neamului nostru „românesc, şi aceste persecuţiuni a- deseori se ridicau la, înălţimea, persecuţiunilor muce- niceşti, din primele veacuri ale creştinismului, Eu nu le amintesc, ci constat numaâi în scurt că neamul românesc este un neam nobil şi toate sufe-: rinţele de care abia ieri alaltăieri am scăpat, pare că eu însunii, care am cărunţit în ele, le-am uitat. (Aplause). Şi cred că, tălmăcese sentimentele românilor de pretutindeni şi în deosebi ale membrilor acestui Inalt Corp legiuitor, când declar că, să fie siguri Îraţii ma- Shiari, cari au' să, trăiască, în graniţele României-Mari, că noi nu o să-i persecutăm -nici când şi nu o să le iacem. răul pe care noi l-am suferit dela ei, (Aplause). „Noi vom respecta, dragostea lor către rasa ma ghiară, vom da, respectul şi. toleranța, cea mai largă față de credinţa, lor, vom respecta datinele şi obiceiu- rile lor şi toate năzuinţele lor juste de înaintare, -cu o singură, condiţiune: Să se identifice cu interesele Şi aspiraţiunile noastre. (Aplause prelungite). -. WPentru. încheiere, o rugăminte pentru d. ante- vorbitor,. ca mica, grupare onorabilă, din care. face parte, .să năzuiască să, se generalizeze în. cercuri tot mai 'largi ale neamului unguresc care : este aşezat în pământul României noastre întregite, .şi să, fie siguri că toţi factorii țării au să le arate - cea mai largă, bunăvoință, ca aci să se găsească acasă, fericiţi îm- preună cu noi. (Aplause prelungite, ovaţiuni, bravo). D. Paul Bujor, Preşedinte: D. prim-ministru are cuvântul. o | _D. Bt 0. Pop, preşedintele consiliului ad-interim : D-lor senatori n'am avut onoarea să, fiu de faţă când a vorbit d. senator dr, Truppel. Am afla însă din vorbirea, I. P. S. 8. Mitropolitul Primat şi din ce mi s'a şoptit, cum că d. Truppel, făcând declarajţiuni leale faţă, de -Statul românesc şi-a, daţ expresiunea, unor sen- timente pe care le-ar aveă, : Pa _D-lor senatori, mă asociez întru totul celor spuse de I..P. $. S.. Mitropoiitul. Primaţ, (Aplause). 

  

?



CUVANTARE 

CU PRIVIRE LA CEARTA DINTRE SENATORII GENERAL LAuBRU 
ŞI ADYOCAP Coasnă. 

  

]. P. 8. S. Mitropolitul Prima Miron Cristea: D-lor 
senatori ! Nu numai în calitatea mea de prelat şi de 
mitropolit arhipăstor, dar şi ca simplu' român şi ca 
membru al acestui matur Corp. legiuitor, totdeauna 
cu multă durere sufletească am asistat la multele a- 
tacuri cari se îac între membrii acestui Corp legiuitor, 
dintr'un partid şi din celălalt şi am regretat aceasta 
mai mult în acele cazuri când atacurile proveneau 
dela nişte ştiri ziaristice. Aş dori să nu-mi ia presa 
în nume de rău acest cuvânt, căci mă identific şi 
cu cu ea, întrucât întreagă viaţa mea, încă do pe 
băncile şcoalei şi până astăzi, mă număr şi eu între 
ziariştii noştri, de aceea zic că nu este o imputare 

la, adresa, lor, însă ştiu că adeseaori ziarele privesc 
diferitele noastre greşeli şi păcatele de cari nimeni 
din noi nu este liber, adeseaori exclusiv prin prisma 
intereselor politice de partid după e cum foaia aparţine 
cutărui ori cutărui partid. | 

De aceea de multe ori greşeli sau vini foarte ne- 
însemnate, privite prin această prismă, primesc o mărime 
nenaturală şi nefirească. şi: zic : dacă ar fi să ne facem 
judecata după notițele cari apar în ziare, apoi noi 
aci n'am mai face altceva decât să, stăm veşnic să 
judecăm. (Aplause). 

De aceea, domnilor, am un sfat 'pe care, fiind 
părintele sufletesc al tuturor, să nu mi-l luaţi în nume 
de rău. Părerea mea este că în România Mare pe care 
ne-a dat-o bunul Dumnezeu, să ne silim să ajungem
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să ne punem odată, pe temelia, unor discuţiuni obicctive şi dacă, sunt certe între noi, să so facă exclusiv pe temeliile de principii, iar nu de persoane. (Aplause). Tăranul român are O vorbă, foarte înțeleaptă, el zice: unde intră, cearta, în casă, deacolo norocul iasă. Prin urmare, dacă cearta se perindă în această, casă, a ţării, apoi să fiţi siguri că de po urma acestei corte are să, sufere ţara, întreagă, şi vom dovedi că nu suntem la înălţimea neamului nostru. De aceea, eu de multe ori aş dori, să nu puneţi 

vorba românului — chiar când le câştigi, încă este mai” mare piorderea decât câştigul. (Aplause). Eu vă pot da un sfat părintesc, şi acela, sună şi la adresa, d-lui general şi la adresa, d-lui senator Coandă, să, vă cercetaţi din când în când, mai ales că vine postul cel mare, (a.plause)... şi pe baze creştineşti, dacă, credeţi că, aţi greşit unul altuia, să, iertaţi. D. Gr. Coandă : Eu nu am greşit părinte. I. P.S. 8. Mitropolitul Primat: Cel ce a greşit, să, mărturisească, în sufletul său, să declare că, îi pare rău şi să ierte; căci nimie nu este mai frumos şi nobil, decât să, ieri. „i N |



CUVANTARE 
ÎN CHESTIUNEA RESTATORNICIRII VECHII EPISCOPII ONTODQIR ROMÂNE DELA OnADIA Manet. | AUGUST 1929. 

——— mt = 

D. Ştefan Meitani, aporior: Discuţiunea generală, „asupra, acestui proiect de lego esto deschisă. L.P. Ş. S. Mitropolitul primat are cuvântul, 
I. P. S. $. Mitropotit Primat, Miron Cristea: D-le „presedinte, d-lor senatori! 
In curs de mai multe zile, onoratul Senat, s'a o- cupat cu chestiunea atât de importantă a islazurilor comunale şi noi banca ierarhilor, ne-am bucurat vă- Zid cum d-voastră, atât majoritatea cât şi minoritatea, vă întreceţi întru găsirea chiar a discuţiunilor subtile, ca. interesele neamului şi în deosebi interesele - ţăra- nilor noştri să fie cât mai bine asi urate, Ia curând, discuţiunea, asupra acestui proioct de lega va, fi terminată, | | 2 ”-: E important acest proiect, „dar e de ordin: ma- -tezial, a | | a Şi fiindcă, omul nu trăieşte numai cu pâine, ci şi cu duh sfânt, .. | e 

Să ne daţi, nouă ierarhilor, voie, ca din această „parte, pentru câteva, clipe, :să; vă atragem cu luarea, a- «minte asupra, unor lucruri, cari nu sunt de ordin ma- terial, ci sunt lucruri de ordin ceresc, | Deşi timpul este înaintat, vă rog să-mi permiteţi, :să vă îndrept privirea, spre cele coreşti şi aceasta nu pentru a le cobori la pământul plin de interese şi bune şi rele, ci pentru. ca cele pământeşti să le mai ridicăim în sus, să le idealizăm, căci un popor, care îşi abate privirile dela chestiunile ideale, acela, pleacă pe .ua „Povârniş primejdios. (Aplause). e
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Proiectul de lege pentru reînfiinţarea, Episcopiei 
ortodoxe-române în Crişana, noastră veche, prezentat 
de d. ministru Goga, este chemat ca să vindece o- 
nedreptate de veacuri făcută, bisericii nostre de dincol6- 
de Carpaţi. (Aplause). 

„Dacă, d-lor senatori, întrebaţi pe un ţăran de- 
irunte do dincolo de Carpaţi, pe un ţăran care n'a 
fost atins de raza, civilizaţiei mai nouă; de ce credinţă, 
de ce lege te ţii bade? Iţi răspunde semnificativa vorbă = 
«Eu d-le mă ţiu de legea, românească». (Aplause). 
„Aceasta. d-lor îşi are explicaţiunea, ci foarte fi- 

rească,. 
Când am fost noi aduşi aici, fio ca ostaşi âi lui: 

Traian, fie ca colonişti şi când această, viţă nobilă a; 
fost altoită în vânjoasa tulpină dacică, pe vremea a- 
ceea, între romanii aduşi, au fost foarte mulţi creştini: 
şi aceştia au luptat şi muncit în primele veacuri 
pentru lăţirea creştinismului între noi. Astfel d-lor 
senatori, când ne-am plămădit şi ne-am cristalizat din 
romani în români, ne-am pomenit că suntem şi ro- 
mâni şi creştini. (Aplause). o 

Iată de ce, d-lor, ţăranul zice. că cu mă ţin de 
legea românească. Pentrucă, toate fibrele sufletului lui; 
nu numai româneşti dar şi creştineşti, sunt indiso- 
lubil concrescute. Ea 

„Ca să mă înţelegeţi mai bine, d-lor senatori, şi: 
să vedeţi ce importanță are pentru noi acest fapt, 
să-mi daţi voe să vă citesc cum un adânc cugetător, 
al neamului nostru de dincolo de Carpaţi, cu judecată, 
filozofică şi foarte disciplinată, fericitul întru pomenire 
Dr. Alexandru Moesoni, unchiul d-lui ministru actual, 
precizează, acest adevăr în 'nişte cuvinte pe cari fiece 
român trebuia să le ştie aşa cum ştie «Tatăl Nostru». 
Intr'o cuvântare.a sa, la parastasul de 25 de ani ai: 
marelui nostru mitropolit Şaguna, îngropat la Răşinari,. 
fixează, astfel cele spuse. de mine: | 

„ «Spiritul creştinismului ortodox, contopit cu spi- 
ritul anticei culturi române această sinteză psihică, 
constitue geniul, (chintesenţa, sâmburele) românismului. 
întreg. Astfel biserica noastră naţinonală română este: 

7
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| | 
parte integrantă indisolubilă a poporului şi sufletului 

român, şi deci nu e de mirare, dacă Biserica, română 
şi poporul român, de când sunt, una, simţesc». 

| Prin urmare, d-lor senatori, nu este de mirare 
dacă, biserica, strămoşească, adică ortodoxă română, Şi 
poporul român sunt una şi simţesc la, fel. 

Cunoscând bine acest adevăr indiscutabil, duş- 
manii neamului nostru românesc de dincolo de Caw- 
paţi, atât maghiarii, cât şi dinastia habsburgică, care 
voia să lărgească cu orice preţ credinţa papistaşă, în 
“toată împărăţia, nu este de mirat, dacă toate momelile, 
amenințările şi goanele erau, în cursul timpului, în- 
dreptate contra credinţei ortodoxe a bisericii noastre, 
care era o fortăreață, puternică, a existenţii şi vii- 
torului neamului românesc. (Aplause). a 

Aceste persecuții s'au întețit mai ales pe timpul - calvinismului şi în veacul al XVII după ce Ardealul 
a ajuns a fi supus Vienii. Atunci au luat caracterul lăţirii cu orice preţ a, credinţii habsburgice romano- 
-catolice. 

I. P. S. S. Mitropolitul Ardealului va citi o pu: ternică protestare contra, acestei siluiri, care s'a, făcut într'un mare meeting, ce s'a ţinut la Oradia-Mare şi convocat de vre-o 45 protopopi din timpul acela, 
Să-mi daţi mie voie, să întregesc această, luptă, fru- "moasă pentru apărarea legii noastre strămoşeşti, ară- “tându-vă, că o parte dintre preoţii mai slabi de în- geri, ameninţaţi, lipsiţi fiind de venituri materiale, 
monmiţi cu promisiunea, că li se va îmbunătăţi această „soartă, au căzut jertfă acestui păinjenism, care venea 
-atât dela, Budapesta ori Strigoniu, cât şi dela Viena, Si s'au declarat uniţi cu Roma. Atunci însuş poporul, țăranii dela sate, aceste elemente sănătoase, această, mândrie a neamului nostru, sau constituit ei înşişi în apărătorii legii lor străbune, pe care au apărat-o chiar fără, a avea pe toţi preoţii în fruntea lor. (A plause). „„ Episcopul ortodox al Aradului, care era îngriji- 
torul acestei Eparhii, rămasă, vacantă - dela moartea, - - “episcopului, Veniamin (1695), — tn datorinţa lui de 
“vecin bun, adeseori mergea, cât „pe îaţă, cât pe ascuns,
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la Oradia Mare, ca si, mai însufleţească şi să mângâie 
pe credincioşii noştri ortodoxi fără păstor, fără, con- 

„ducător în lupta, lor pentru legea, românească. 
Intwun an episcopul Aradului, Vincențiu Ioanovici, 

se duce la Oradia şi locuește în casa episcopiei, unde 
poporul nostru dela, Oradea Mare, căutând mângâiere 
la arhipăstorul său, cu adevărat pelegrină mulţimea, 
ea la Meka, cum merg albinele la mateă, în casa 
sfinţiei sale. Văzând autorităţile Comitatului, că, acest 
păstor îşi mângâie cu.succes turma, s'au adunat în. 
şedinţă, pentrucă, d-lor senatori, Comitatul sau judeţul 
de dincolo: de Carpaţi, avea, pe vremea ungurilor atri- 
buţiuni foarte largi, aşa, că uncori putea să ţină în 
şah dispoziţiunile şi ordonanţele guvernului şi se a- 
mesteca, în toate chestiunile, chiar în chestiuni de ordin 
bisericesc. şi contosional. Din şedinţă au hotărit a tri- 
mete doui procurori la locuinţă, să-l îndatoreze pe c- 
piscopul Vincențiu Ioanovici, ca numai decât să plece 
acasii, căci aci nu are dreptul să-şi mângâie turma 
bisericii, al cărei ierarh. este şi de care şi el se ţinea, 
(1727). Şi atunci acest episcop le-a răspuns procuro- 
rilor: «Eu de aci nu-mi voi pune piciorul meu afară, 
până ce nu voiu primi răspunsul la memoriile mele 
(trimise la Viena); celo de făcut le voiu: face, căci cu 
n'am intrat aici ca fur şi hoţ,..». Asemenea gicane s'au 
ținut lanţ; dar poporul nu s'a descurajat. Din contră, 
țăranii noştri, — în parte lipsiţi de preoţi şi de con- 
ducători, — au alarmat ei satele, au convocat ei, în 
îelul cum ştiau să convoace, cu goarnele lor şi cu 
glasul lor de chemare, adunări de protestare şi de a- 
părare. Intre altele s'a ţinut o mare adunare în satul 
Margine. Aci vreo 7.000. de. săteni, indignaţi că. nu-s 
lăsaţi o. se închina, lui Dumnezeu aşa cum au moştenit. 
dela părinţi, au luat chiar măsuri drastice. Au atacat. 
pe preoţii, cari în loc să stea în fruntea apărării, au 
părăsit credinţa veche şi turma, Pe 15 inşi din ei i-au. 

- băgat într'un coteţ, ţinându-i acolo două, zile închiși, 
silindu-i să se supuie Episcopului dela Arad şi nu vi-. 
carului papistaş dela Oradia Mare şi ameninţându-i şi. 
cu aceea, că — de vor afla po vreunul că umblă pe.
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la -vicarul dela Oradia Mare — îl vor omori fără. milă şi-l vor -alunga din preoţie şi din comitatul: întreg. 
| In anul 1745 istoricul maghiar Baronul. Emeric: Miko, care era calvin de lege, ne aminteşte un caz, şi mai celebru. In judeţul Iuniedoara se ţinea. adu- "nărea, cea mare a judeţului sau a comitatului ŞI acolo- între alte hotăriri este şi aceea, că poporul nostru. din judeţul Huniedoara, caro este aproape total român, 98 la, sută, să treacă lo, unire cu Roma, căci aceasta este poruncă, de sus şi trebuie să treacă, Românii, care presimţiseră ce seva, hotărt, țăranii, sau adunat şi au protestat, fireşte do afară, că înăuntru nu prea aveau românii loc şi drept. Atunci -un țăran îşi ia îndrăsneala, şi intră, în sala, publică, a judeţului şi acolo, cu cuviinţa, ţăranului român, începe şi el să, le snună douăstrei vorbe do protestare,. apoi îşi des-- bracă, straiele şi le leapădă jos mânios, zicând: «Lapăd toate acestea căci mi le-a ficut boreasa, din cânepa, care a, crescut pe pământul împărătesei Mariei 'Peresa, (feudal). Poate le dau, toata le lapăd, dar niciodată nu'mi voiu lepăda credinţa strimoşească, legea, stră- moşilor mei, suiletul, căci acesta, îl am dela, Dumnezeu, şi numai lui îi sunt răspunzător». (Aplause). - Vedeţi, d-lor senatori, d-voastră, cari vă siliţi, cu multă dreptate, si, daţi succesiv toate drepturile po- litice şi să asiguraţi şi situaţiunea, materială, a, acestui popor, să fiţi asiguraţi că cl este vrednice de. toată, considerațiunea noastră, căci el are simţul bun de. a so şti conduce singur şi atunci când n'are con- ducători fireşti, câna vitrigitatea timpului i-a, lipsit de ei. „ | 

Aceşti ţărani şi acum — în timpul diferitelor cu- rente de bolşevism, de anarhie şi multe altele, —. și totdeauna, vor avea, instinctiv sentimentul calei ade- vărate pe care trebuie să, înainteze. Eu, care încă sunt, fiu de ţiiran, am simţul acesta, (Aplause). | IL. P. S$. S: Mitropolitul Ardealului ne-a arătat cum în cursul celor 235 de ani de. vacanţă a Epis- copiei dela Oradea, nu a fost an în care credincioşii
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ei să nu bată pe la toate porţile factorilor hotărâtori 
şi până la Tron, cu stereotipa cerere: . 

<Innălţate Impărate, 
„ «Vino şi ne fă dreptate. | | 
De atâtea ori s'au. adunat, — vorba nu e a dilui 

ministru Goga, ci a poetului Goga din poezia, sa fru- 
moasă: «Patru juzi din patru sate», dar aci s'au a- 
dunat poporul în frunte nu cu patru ci şi cu patruzeci - 
(jude însemnează dincolo «primar»), căci primarul are 
şi atribuţiuni judecătoreşti. 

Aceştia s'au apărat cu pecetia satului, ca, să a- 
zate că satul întreg nu vrea să-şi lase sufletul şi să-şi 
lepede legea, strămoşilor săi. 

Dar, d-lor senatori, toate insistenţele, toate ru- 
gările, toate an rămas, atât la Viena, cât şi în alte 
părţi, numai petiţiuni fără de răspuns, sau numai pro- 
misiuni goale, căci veacuri dearândul neamul românesc 
care aducea, jertie şi de sânge şi de avere, a fost hrănit 
de acolo numai cu promisiuni. - 

Din contră, pentru cei slabi de înger care s'au 
unit cu Roma, s'a făcut o episcopie greco-catolică, 
dinai cărei credincioşi vre-o 40 de sate au fost înglobate 
cu forţa, în vestita Episcopie greco-catolică maghiară, 
dela Hajdudorog, care va rămâne în veci 6 pată, o 
zușine a catolicismului -papistaş, care prin biserică 
voia să, răpească românilor individualitatea lor etnică 
românească, | | | 

A trebuit, d-lor, să ajungă dorobanţul nostru ro- 
mân până, la Tisa (aplause), a trebuit să înainteze şi 
dincolo de 'Tisa, pentru ca pe urmele lăsate de cins- 
titele opinci ale acestui dorobanţ, să răsară bucuria, 
reînvierii vechilor şi frumoaselor noastre tradiţiuni, 
atât naţionale, cât şi bisericeşti. (Aplause).: 

M. S. Regele mergând şi el până la Tisa cu să 
vadă, isprava vitejilor săi soldaţi şi generali, a răspuns 
reprezentanţilor bisericii noastre din Oradia-Mare, astfel: 
«Episcopia, dela Oradia-Mare se va înfiinţă». 

Eu,-d-lor senatori, dupăce în calitatea mea de 
Mitropolit-primat constat că atât Sinodul local al E- 
„piscopiei noastre dela Arad, de care se ţine acum te-
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ritoriul acestei Episcopii vacante, a hotărât în frunte cu episcopul Aradului, care are de acolo şi venituri, să abzică de jurisdicţiunea, asupra ei şi să-i dea, de- plină independenţă, dupăce congresul naţional bisericese „de dincolo a întărit această hotărtre, dupăce Si. nostru Sinod al bisericii autocefale ortodoxe-române central, de sub preşedinţia, mea, încă a luat la cunoştinţă, ra- tificând această, hotărire, şi astfel chestiunea a trecut po la toţi factorii hotăritori — este corect şi bine că, d. ministru al cultelor, ţinând seamă de toate aceste îorme legale —v'a prezentat proiectul acesta de lege, pentru ca să i se dea valoarea definitivă, | 
Eu când fac această, constatare, aş dori să reținem pentru viitor, d-lor senatori, mai ales două iapte. 
Când se desmembrează, când se rupe . dintr'o [- piscopio mai mare, una mai mică, în teritoriu, do re- gulă această, împrejurare este împreunată cu multe convulsiuni, cu multe neplăceri, cu "opoziţie, căci nu hecare abzice uşor de un domeniu aşa larg. Spre lauda, celor dela Arad şi a episcopului dela, Arad, în deosebi, această, reînființare se face cu consimţământul plin do bucurie al tuturor. (Aplause). | . Apoi aş dori să. fixez adevărul, că prin votarea acestui proiect, nu facem un lucru nou, ci dăm satis- iacţie luptelor de veacuri ale poporului românesc, ca, să se restatornicească, ceeace am avut. (Aplause). 
D-lor senatori, avem lipsă de aceste constatări în viitorul apropiat, când vom: veni să închegăm bi- serica, din România, mare într'un organism unitar. şi nedespărţit, ca prin aceasta să contribuim la întărirea închegării noastre sufleteşti. Atunci avem faţă de două, scumpe pentru noi morminte, datorinţa a veni cu idea, reînfiinţării episcopilor lui Cuza Vodă, dela Ismail Şi cu restatornicia şi a moştenirii lui Ştefan-cel-Mare în Moldova dintre Milcov şi Nistru. Şi atunci aş dori ca toţi. chiriarhii locului să, fie la, aceeaş înălţime, la care a fost episcopul Aradului Şi a nu ne pune nici o piedică în această privinţă, Căci dorinţa, noastră nu este de a ţine pe pământul dintre Prut şi Nistru noţiunea geograiică rusească, a unei Basarabii separată,
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“Şi nici în ţara fagilor nu avem interes a susţinea, no- 
“iunea geografică nemţească, a, Bucovinei, ci dorim 
„acum când suntem stăpâni pe aceste pământuri, — 
să reînviem împărţirea Episcopiilor lui Ştefan-cel-Mare, 
„care atât; de mult a făcut pentru biserică, şi creşti- 
„nism. (Aplause). - 

Vă rog, dar, eu, Mitropolitul 'Ţării, să-mi faceţi 
“onoarea, şi celor din Crişana, bucuria, de a vota în 
“unanimitatea, glasurilor, acest proiect de lege. (Aplause). 

Din partea mea, vă, asigur, că, prin votarea lui a- 
"prindeţi un fel de lumină ce are să so roverse în acele 
părți încă întunecoase şi megieşe ale ţării noastre, iar 
pe de altă paste veţi aprinde un fax de cultură, care 
vă face să bată, mai puternice inima, acelora din păr- 
“ile acestea, pentru neam şi pentru lege, pentru Tiron 
:şi pentru Coroană şi pentru toate idealurile scumpe 

„inimii noastre de români. (Aplause). 
Închei, d-lor senatori, cu cuvintele, că adevăratele 

idealuri ale unui popor nu se pot îmmormânta, pe veci, 
„căci vino vremea, care le reînviază, ca să trăiască mai 
“Gu glorie şi mai cu strălucire ca oricând, (Aplause 
prelungite). | 7 
- D. C. Coandă, preşedinte : (reocupând fotoliul pre- 
şidenţial). D-lor senatori, vă, rog să nu părăsiţi sala 
„până când nu vom desăvârşi logea islazurilor. Mai a 
vem un singur capitol. 

Votarea, legii în total va rămâne pe. mâine. 
Acum vă rog să binevoiţi a vota, legea, înfiinţării 

Episcopiei dela, Oradea-Mare. 
— Se procede la vot cu bile. 
D. General Q, Coandă, preşedinte : D-lor senatori, 

rezultatul: votului esto: 

WVotanţi e. GT 
Majoritate absolută . . . . 46 
Bile albe. . . . . , . . GT 

„Prin urmare, Senatul a adoptat, în unanimitate 
acest proiect. (Aplause). 

„D. Gheorghiu are cuvântul. 
D. Spiru Gheorghiu : D-le preşedinte, d-lor senatori,
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şedinţa, de astăzi a senatului este istorică, şi trebuie: 
să, o cunoască ţara întreagă: de aceea sunt de părere 
să hotărîm tipărirea discursului, mai mult decât îru-- 
mos, al 1. P. S. Mitropolit .Primat şi afişarea lui în. 
toate ţinuturile alipite. (Aplause). | 

I. P.S. S. Mitropolit Primal: Vă mulţumesc, d-lor se=- 
natori, pentru această, cinste ce-mi faceţi, 

Voci: Şi toate discursurile cari s'au pronunţat. 
— Se pune la vot propunerea d-lui Gheorghiu ş:. 

se admite. |



CUVALNITARE 

DUPĂ VOTAREA LEGII ISLAZURILOR COMUNALE, | 
1 Auausr 1920. 

  

„IP. 8. 8. Mitropolitul Primat Miron Cristea : D-le 
preşedint”, d-lor senatori, legea, pe care, cu majoritate 
sdrobitoare, am votat-o în aceste clipe, este una din . 
legile cele mai importante pe cari le aduce România, 
Nouă în anul dintâi al unirii sale. Ea este chemată, 
să întărească, viaţa, materială a, grosului neamului nostru, 
a vrednaicilor noştri ţărani din cari ne tragem în cele 
din urmă şi noi (aplause), ceeace însemnează un pas 
epocal înainte spre binele ţării şi a, cetăţenilor oi. 

Nu încape îndoială că nici d. ministru Garoflid, 
care are mândria de a, fi făcut-o (aplause), şi nici în- 
tregul guvern din car. face parte, nu are desigur am- 
biţiunea, de a fi ficut un lucru pertect. 

"Viitorul va arăta, întrucât unele dispoziţii din a- 
ceastă, lege nu corespund idealului, dar atunci şi noi 
şi urmaşii noştri vor avea, aceeaş dragoste faţă de ţărani. 
(Aplause). 

Eu, în calitatea mea, de “Mitropolit al ţării, ca, 
fiu de ţăran (aplause), ca, şei al clerului şi al bisericii 
noastre, în numele conducătorilor fireşti ai acestor 
țărani, exprim d-lui Garoflid mulţumita mea pentru 
această lege. (Aplause). | 

Exprim mulţumita mea, întregului guvern (aplause) 
ŞI zic că Dumnezeu să ne ajute să putem desăvârşi 
şi legea cea mare agrară, cât şi celelalte legi spre bi- 
nele ţării. (Aplause).



CUVÂNTARE 
DE FELICITARE A MaresrăriLoR Lon REGELUI ŞI REGINE <ANUL Nou 1921». În sara pe RECEPŢIE A MITROPOLIEI: | , DIN BUCUREŞTI | | 

Maiestăţile Voastre! 

Dintre evenimentele mai importante ale anului ex= „pirat, asupra, mea a lăsat urme de cele mai adânci 
impresii, cu deosebire epocalul fapt că s'a început îm- proprietărirea, vrednicilor noştri țărani. 

Şi — dacă, reforma, agrară va, fi dusă la, bun sfâr- 
şit — vom aşeză cea mai puternică piatră la temelia de consolidare internă a, ţării noastre. 

Maiestalea Voastră ! 

Sunt fericit a puteă constată, împreună, cu întreaga țară că Maiestatea Voastră, precum în toate -direcţiu- nile, aşa, şi în privinţa, reformei agrare, Aţi premers cu cel mai frumos exemplu, binermeritând şi din acest punct de vedere frumosul atribut de «Pege al ţărani- lor», cari au fost, sunt şi vor rămâne nădejdea ţării şi a neamului. | 
Paralel cu reforma, agrară trebue să le dăm ţă- 

ranilor pretutindenea, şi şcoale primare, mai ales că 
cele vechi, odată, bine conduse, s'au dezorganizat mult 
pe urma răsboiului. În numele bisericii şi spre binele 
țării, Vă rog pe Maiestatea, Voastră şi rog înaltul gu-
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“Vern ca aceste şcoale şi întreg învăţământul să-l ageze 
-— după exemplul popoarelor culte cari stau azi în 
“truntea, civilizaţiei omenirii — pe principiul unei solide 
educaţii religioase şi creştine care singură e în stare 
a atinge mai cu succes ţinta şcolii primare, fixată de 
cei mai distinşi pedagogi, adică a ne creşte cetăţeni 
-de caracter, sau vorbind mai poporal, cetăţeni cinstiţi 
şi de omenie. Dacă ţările, ce azi conduc lumea, fac 
“aceasta, cu cât mai vârtos suntem datori a le urmă 
exemplul noi cari stăm încă în faţa marilor probleme 
de închegare a neamului. 

Să trăiţi Maiestatea, Voastră, ca, sub înţeleapta; 
„conducere a, Maiestăţii Voastre, ţara şi cârmuitorii ei 
„> Precum în toate direcţiunile — aşa, şi mai 'ales în 
-cele două privinţe indicate de mine, să facă în noul 
-an păşi puternici de propăşire. 

Să trăiască şi iubita noastră Regină şi Alteţele 
“or Regale. 

Să trăiască şi noile odrasle Regale, altoite în tul- 
pina sănătoasă a dinastiei române.



CUVÂNTARE 
CU PRIVIRE LA CONCORDATUL CU Varrcaxur. 6/19 

FEBRUARIE 1921 
j 

I. P. S. S. Mitropolit Primat Miron Cristea : Dom- -: mule Preşedinte, Onorat Senat ! Din cele ce s'au rostit în sedinţa de astăzi şi cea de ieri a Onor. nostru Senat, dar mai ales din discuţiunea ziaristică caro s'a „urmat în toată ţara, în jurul acostei chestiuni, a Con- cordatului, aţi putut observă un lucru, că lumea, noastră şi în deosebi credincioşii bisericii mele ortodoxe sunt cuprinşi de oarecare îngrijorare. E şi un fol de temere de necunoscut, | 
Deci mie,—ca, mitropolit şi părinte al lor,—să-mi daţi voe să împărtăşesc această, îngrijorare a credin- cioşilor mei şi să o aflu motivată, (Aplause). Chestiunea concordatelor, vorbesc de cele încheiate în vecurile din urmă, a fost o chestiune din cele mai neplăcute chiar în ţările catolice, unde erau ambele părţi catolice. | 
P. S. S. Episcopul Hosu 1.: Ce] dintâi lucru ce a făcut Serbia, a, fost să, încheie Concordatul. I. P.S. S. Mitropolitul Primat Miron Cristea : Primul concordat din această eră s'a, încheiat de Napoleon I, la, 1801—1802. Tara lui Napoleon eră o ţară, mai mult catolică, El însuş eră, catolic. Prin urmare nu i se putea face imputarea, că ar fi fost predispus la intoleranţă faţă, de biserica, lui, El aveă în jurul lui pe marele diplomat 'Talloyrand, cardinal, pe care îl pusese să conceapă şi să redacteze proiectul de Concordaţ 
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ce voia să încheie cu Papa Piu VII-a. Proiectul l-a 
trimis la Roma. Dar S. Sa Papa nu a voit la început; 
să primească condiţiunile lui Napoleon, -şi a trecut; 
multă vreme, până 'ce Papa s'a văzut silit să, pri- 
mească condiţiunile lui Napoleon. 

Napoleon revocase pe ambasadorul său ocasional: 
din Roma, Cacault, şi ustiel a fost silit omul papii să. 
plece la Paris şi să primească proiectul lui Napoleon.. 
Cu toate acestea, acest concordat s'a publicaţ târziu 
şi cu anumite dispoziţiuni, cu cele 2 «articole orga- 
nice» ale lui Napoleon, cari restrânge unele concesiuni 
din concordat, ba aproape îl desfiinţează, 

Cam aşă au decurs încheierea concordatelor şi 
imediata eludare a cuprinsului lor şin alte ţări ca- 
tolice. . a o i 

„Am făcut această digresiune, numai ca, să, vă con- 
ving, că este justificată îngrijorarea credincioşilor mei. 
ortodoxi. Dacă au fost îngrijorate ţări catolice, care: 
bun român, va puteă, desaproba îngrijorarea, cetăţeni= 
lor ţării noastre ?. (Aplause). i a 

Şi astfel mă simt îndatorat, să iau şi eu cuvântul: 
pentru liniştirea opiniei publice, arătându-i, că cei din. 
fruntea, bisericii ortodoxe stau strajă atentă lângă in- 
teresele bisericii strămoşeşti ; dar au şi. nădejdea, în- 
temeiată, că, şi factorii hotăritori ai ţării vor şti res-= 
pinge părţile ce nu se pot accepta. 

Deocamdată expun numai opiniunea mea perso- 
nală, căci — fiind tratativele în .primul stadiu — încă; 
n'am avut aici un dosar, un proiect oficial, pe care 
— întru cât ar atinge. drepturile şi interesele bisericii: 
naţionale a stătului — să-l prezint la timp şi Epis- 
copatului, ca să mă înţeleg cu el întru apărarea, inte: 
reselor acestei. biserici, dacă a fi nevoie şi dacă gu- 
vernul ar fi admis ceva jignitor pentru ea. IExpun» 
numai părerea mea personală, . 

Biserica noastră, ortodoxă a fost întotdeauna, ani- 
mată, de cel mai tolerant spirit faţă, de alte convingeri. 
religioase, ale oricărui cult fie, creştin şi chiar necreştin.. 

Voci: Aşă este, aşă, este. (Aplause). 
„În trecutul acestei ţări nu cunosc! niciun singur
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indiciu, că ţara noastră ar fi persecutat po. cineva pentru credinţa, sa, religioasă. | 
Din potrivă, eu — care am trăit în altă, tară atâţia, ani — constat un lucru, că .D-voastră, cei din vechiul regat nici nu băgaţi -de seamă, de ce largă toleranţă, s'au bucurat toţi în România? Ba în trecut sau prac- ticat aicea — e cam nepotrivit cuvântul, dar momentan nu-mi vine în minte altul mai adequat — o mică in- dolenţi, o neglijenţă, în ceea ce priveşte controlul. cultelor străine şi a şcoalelor străine. Chiar cu am. păţit-o în 1903 în Galaţi, unde nu mi s'a permis ca, preot ortodox şi bărbat de scoală, să intru în insti-. tutul «Nâtres Dammes» să văd ce educaţiune capătă, . copilele neamului nostru ortodox în această, şcoală, streină. (Aplause, aprobări). | 
Prin urmare, nu de intoleranță, pot vorbi oamenii “chiar şi Appony, care pleacă în scopul acesta în A-.. merica, ci de spiritul nostru larg de indulgență, că 

am lăsat pe streini în ţara noastră să-şi practico con- fesiunile cum au vrut. (Aprobări, aplause). 
„Dar nu numai în chestiunile religioase tm fost toleranţi, ci şi în cele naţionale. | 

“Toate neamurile din Balcani şi-au plămădit şi. iormat aicea aspiraţiunile lor naţionale, aci pe pă- mântul tolerant şi binecuvântat al nostru. (Aplause). Eteria grecească a mers chiar aşă de deoparte în organizarea ei, încât eră, să pericliteze interesele de.. existenţă ale propriei noastre ţări. 
Mai deunăzi aţi avut plăcerea, să constataţi di vorbele şi din cele scrise cu ocazia, vizitei ministrului | 

preşedinte bulgar Stambulinski; că aici în ţară la noi, prin broşuri şi cărţi tipărite, aicia s'a născocit Şi s'a, plămădit pentru întâia dată avântul naţional al nea. - mului bulgar. Şi d-l Stambulinski a zis, că dacă sar pierde această; literatură bulgară, tipărită pe pământul nostru tolerant, atunci nu şi-ar cunoaşte o pagină din cele mai însemnate a trecutului lor naţional. 
Într'o astfel de ari, nu se poate vorbi de into- leranţă ! Şi daţi-mi voe să constat, căacest simţimânt de toleranţă faţă, de confesiunea, fiecăruia, biserica, noastră,
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pravoslavnică l-a introdus în tradiţia, şi simţimintele . 
obşteşti ale r.eamului nostru. (Aplause), 

Nu există, în istorie urme că neamul românesc ar 
îi iniţiat persecuţiuni religioase contra cuiva. Răsboaiele 
religioase s'au pornit în alte ţări cu altă, biserică. Jar 
mie, permiteţi-mi, — fără să, răscolese tot amarul a- 
devărurilor istorice — să spun numai pe scurt, că istoria : 
neamului românesc de dincolo de Carpaţi de o mie 
de ani, nu a fost altceva decât un şir lung de grele - 

„suferinţe, de robie sufletească, de persecuții provenite 
de la dinastia catolică, de Habsburg şi administraţia 
ungurească, cari foloseau. forţa, şi toate armele puterii 
de stat împotriva, credinţei noastre. ortodoxe, (Aplause). 

Am putea, deci. avea, d-lor, fireasca slăbiciune 
acum, — când suntem noi stăpâni —- de a răsplăti cu 
aceeaş măsură celor ce pe vecie se credeau stăpâni 
ai. noştri-nedrepţi. Dar departe de noi acest gând. : 
(Aplause). 

Biserica noastră iartă, neamul nostru e nobil, uită, 
suierinţele şi persecuțiile şi lo iartă cu duh creştinese. 

De aceea, sunt de părere — şi cred că şi îraţii mei 
întru Hristos, membrii Episcopatului, vor fi de acord 
cu mine, — că Biserica naţională a, ţării româneşti şi 
în chestia concordatului trebua să fie condusă de a- 
celaş spirit larg de toleranţă, şi — când va veni do- 
sarul şi proiectul de concordat al înaltului guvern, 
noi nu numai vom admite în principiu idea de a în- - 
cheiă concordatul, ci în ceeace priveşte concesiunile 
acceptabile vom şi sprijini înaltul guvern întru: înche- 
ierea norocoasă a acestui contract bilateral între țara. 
noastră, şi Sfântul Scaun dela Roma. 

-Noi — episcopii ortodoxi — dorim să se dea Sf. 
„Papă dela Roma, şi credincioşilor săi din regatul ro- 
mân precum şi celorlalte culte şi pe. viitor cea mai 
deplină şi largă libertate confesională. (Aplause). 

Aceasta, nici nu trebue să se ceară în special, O 
are prevăzută Constituţia noastră cea “veche, şi Con- - 
stituţia noastră nouă — când vom revizui-o — cu aceeaş | 
mână largă, va recunoaşte-o.
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Dar, Onorat Senat, un lucru trebue să se bage în seamă, | | 
Dacă, ţări aproape catolice, — cum a fost Franţa, lui Napoleon — dacă ţări şi mai curat catolice, ca Ba- varia, unde la 1817—1818 s'a tăcut pentru astăzi concor- datul, pentru ca mâine aproape să se revoace prin aşa numitul «Religionsedikt» ; dacă, însăş hipercato- lica, Austrie, unde împăratul Frantz Iosei aveă dreptul de veto la.. alegerea Papei, a încheiat la 1855 Con- cordat, ca la 1868 prin trei legi speciale a dreptului matrimonial, a secularizării şcoalelor, şi a tuturor cul- telor, să-l restrângă, iar la 1870 să-l desființeze, decla- rându-se papa de infailibil ; dacă aceste tări eminamente catolice au făcut concordate fără, viaţă lungă, daţi-no voe ca noi, care suntem 0 țară pravoslavnică cu cel puţin 12.000.000 cetăţeni ortodoxi, să fim la locul nostru, dacă avem o îngrijorare şi vrem să vedem, ce trebue să se facă, şi ce poate să se facă? (Aplause). Regret că eri, fiind ocupat la, Ministerul Cultelor, nu am putut auzi enunţiamentul reprezentantului înal- tului guvern, al d-lui Tache Ionescu, pe care nu l-aş aprobă, întru cât ar fi zis — precum mă, informează, unii — cuvintele «că concordatul îl vom face cu orico preţ şi sub orice condițiuni». i | 
Voci : Nu! nu! nu! N'a zis asta! E 

JI. P.S. S. Mitropolitul Primat : Imi pare foarte bine că nu s'a zis. | 
I. P. 8. S. Mitropolitul Pimen al Moldovei: Aceasta, nu se poate! 

„IL P.8.8. Mitropolitul Primat: Cred şi eu, că d-l Tache Ionescu este diplomat cu mult mai distinct în expresiunile sale, ca, să fi zis lucrul acesta, Concordat „cu «orice preţ» nu vom face, dar cu observarea, drep- turilor fiecăruia şi a, spiritului de toleranţă şi cu susți- nerea, dreptului bisericii noastre autocefale ortodoxe, da. Dacă Appony şi altcineva, merge să facă acuzaţii pe tema, aceasta şi agitaţii, binevoiască a, luă Cunoş- tinţă — ca, merinde —că în Alsacia şi Lotaringia, după ce stăpânirea franceză a intrat cu triumi în. 

E 

mpa Strassburg, cu hotărire a fost revocaţi şi demişi toţi: . 

 



episcopii catolici puşi de mai "nainte, iar Ceho-Slovacia, îndată, ce a devenit stăpână pe ţara, care şi-a, ereiat-o, a demis cu excepţia, unuia, toţi episcopii catolici, deşi erau din neamul lor. | 
A Noi, Onorat Senat, noi România, veche, am fost în punctul acesta atât de toleranţi, încât nici un fir de păr din capul unui episcop catolic nu s'a clintit, In biserica, din Timişoara, se zice că, s'au găsit mitra- liere, în timpul domniei româneşti. M. S$. Regele a fost la Alba-Iulia odată şi a fost altădată, mai înainte şi A. S. Regală Principele “Carol, în țara Lor, în do- meniul şi moştenirea Marelui Mihai. M. S. Regele a, cercetat biblioteca, cea vestită şi episcopul Majlath, precum sunt informat, nici de atâta onoare nu şi-a, ținut, să iasă întru întâmpinarea Lui şi să-L salute, şi lacă nu ca, rege, dar cel puţin ca un. oaspete distins, care îi cercetează, casa. Noi sperăm, că aceşti noi ce- tăţeni vor reveni ei. înşişi la, convingeri mai bune şi-i vom consideră cu toată stima, 

Domnilor! In astfel de împrejurări spiritul de intoleranţă nu se poate impută, acestei ţări. Fie deci 
toată lumea sigură, că vom da fiecărui cetățean român loiul ceeace se cuvine, dar nu vom lăsi, să, sa ştirbească întru nimic drepturile inalienabile ale bisericii stră- 
moşeşti, care este strâns legată cu tradiţiunile acestei 
țări, cu ale neamului care a creat-o, încât duhul ei transpiră din fiecare arbore, din fiecare frunză a codri- 
lor noştri: din Carpaţi. (Aplause prelungite).



CUVÂNTARE 

Tor ÎN CHESTIA CONCORDATULUI. 71/20 Favn 1921 

I. P. 8. S. 3itropolitul Primat Miron Cristea : D-le 
preşedinte, d-lor senatori! În calitate de Mitropolit al] 
țării, mă ţin dator ca, în urma, discuţiunii de eri şi 
“de astăzi, să fixez numai două puncte. D. ministru al 
cultelor, care cunoaşte meritul acestei chestiuni dela 
început până în stadiul de astăzi, a avut amabilitatea. 

„să ne facă două declaraţii, cari ne par liniştitoare. 
Cea, dintâi este asigurarea, că d-sa în Corpurile le- 

giuitoare va prezentă, chestiunea, delicată, a Concorda- 
tului cu Sfântul Scaun, după ce va discută şi preciză, 
situaţiunea, de drept a, bisericii noastre ortodoxe, care 
are meritul că, în decursul vremurilor grele prin care 
a trecut ţara aceasta şi poporul nostru, a contribuit, . 
într'o măsură puternică, la, crearea României Mari. 
(Aplause). 

Şi această asigurare din partea d-lui ministru al 
cultelor este foarte satisfăcătoare şi foarte mulţumitoare 
pentru noi. 

| Al doilea moment este enunţarea făcută în Ca- 
meră zilele trecute, că la încheierea acestui Concordat - 
are să dea credincioşilor Papei şi ai tuturor cultelor, 
cari au devenit cetăţeni ai ţării noastre, cea, mai de- 
plină libertate a exerciţiului convingerilor lor religioase, 
dar d-sa a promis că va aveă în vedere ca biserica, 
noastră, ortodoxă, să nu fie ştirbită în drepturile sale, 
bazate pe dreptul dumnezeesc, pe dreptul firesc sau
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pe dreptul frumoaselor tradiţiuni cari o leagă, de pă- mântul acestei ţări. (Aplause). . 
Cred că aceste două, declaraţiuni ale d-lui ministru al cultelor sunt foarte liniştitoare pentru toţi cetățenii din această ţară şi eu, din acest punct de vedere, îi aduc mulţumirile mele şi a credincioşilor bisericii mele, că ne-a dai acest prilej. (Aplause).



CUVÂNTARE 

PRIVITOARE LA REÎNFIINȚAREA EPISCOPIEI VADULUI, 
FELEACULUI CU REŞEDINŢA LA CLUJ. 24 Faun 1921 

D. Şi. Meitani, vice-preşedinte : D-lor senatori, dis- 
cuţiunea generală este deschisă. 

I. P. S. S. Mitropolitul Primat are cuvântul. 
1. P. 8. S. Mitropolitul Primat, Miron Cristea: 

D-le preşedinte, d-lor senatori! In cazul restatornicirii 
vechii episcopii dela Oradea Mare n'am făcut altceva 
"decât am reînviat o veche tradiţie a părinţilor noştri; 
şi astăzi avem fericirea rară ca după o vacanță înă- 
buşită de duşmanii. neamului, care a durat 296 de 
ani, să vedem chiar aci pe întâiul episcop, pe marti- 
rul Roman, Ciorogariu (aplause prelungite), care astăzi 
a primit din mâna M. $. Regelui tuturor românilor 
câzja arhiepiscopală a celei mai expuse părţi din ro- 
mânime, ca, să fie acolo strajă, neadormită, precum a 
credinţei noastre strămoşeşti, aşa, şi a intereselor pa- 
triotice şi naţionale. Deci prin acest proiect de lege 
nu facem decât să reînviem o veche tradiţie a stră- 
moşilor noştri şi anume revenim la, moştenirea marelui 
şi sfântului Voievod al Moldovei Ştefan-cel-Mare. 

In adevăr, Ştetan-cel-Mare — după cum ne spune 
istoria — la, sfârşitul veacului al 15-lea, când devenise 
Domn peste o parte însemnată din nordul 'Transilva- 
niei până la Ciceiu, după vechile obiceiuri ale vechi- 
lor Domni, atât moldoveni, cât şi munteni, a împlântat, 
crucea, troiţa credinţei noastre strămoşeşti, în părţile 
acestea, îndepărtate şi a înfiinţat în comuna Vadului
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o frumoasă şi sfântă, mânăstire, închinând-o Maicii Domnului şi totodată o nouă episcopie ortodoxă, ro- mână, aducând din Suceava, istorică, episcop sfinţit. Istoria ne mai spune, că primul episcop sfinţit a, fost Ilarion pe la 1523, iar la 1599 aminteşte istoria, pe un altul, Anastasie, care de Petru Rareş a fost folosit şi în delicate misiuni diplomatice. Iar în afară de aceştia, istoria mai aminteşte alţi 12 episcopi, cu titlul de episcopi ai Vadului. | 
Timpurile vitrege au adus cu sine, după pierderea, acelor părţi nordice ale Ardealului, că s'au pierdut şi aşezămintele făcute de înaintaşi, dar nu s'au pierdut, onor. Senat, frumoasele tradiţiuni, cari au ars veacuri întregi sub cenuşe, cum arde focul cel sacru, până, aţi venit frăţiile voastre cu ostaşii din vechiul regat, cari, cu suflul vitejiei lor, a împrăştiat spuza, şi conuşa, o- presiunilor dușmane, încât astăzi putem reface aceste iramoase tradiţii, prin proiectul, întăţişat — vorbind în limba timpului lui Ştefan-cel-Mare — de logotătul trebilor bisericeşti, d. Octavian Goga. (Aplause). Vadul este azi o mică comună, un sătuleţ, pe care d. Mihali îl cunoaşte mai bine, căci este în pa- tria sa, restrânsă, în judeţul Solnoc-Dobâca. EI păstrează, ca amintiri din timpul lui Ştefan-cel-Mare numai dout, locuri : aşa numitul «Râtul Vlădicului» şi «Moara VIlă- "dicului, 

| Aceasta este una din temeliile, pe cari vrem s'o aşezăm noui episcopii dela Cluj, a Vadului, iar a doua, tradiţie, sau temelie, este a, Feleacului, pe care Pro- : "iectul, din scăpare de vedere, nu o scoate la iveală. Feleacul este o comună românească, din “preajma, Clujului. Frăţiile voastre, cari v'aţi ocupat cu cele de „ dincolo de Carpaţi, cunoaşteţi «cântecul lui Iancu», care eternizează oştile ce coborau din munţii apuseni spre Clujul duşmanilor noştri : 
«Pe drumul Feleacului 

«Merge oastea Iancului». 
In acest Feleac eră la 1488 o episcopie, unde eri, episcop un Marcu. Istoria, mai aminteşte pe Petru şi
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pe Dancu, pe care istoricul Iorga îl face identic cu 
un Daniil, care zidise acolo o biserică, gotică a Sf. 
Paraschiva, care este şi astăzi în stare bună, 

Acolo încă găsim urmele marelui Voevod Ştefan- 
cel-Mare. | 

La 1493, Isac vistierul lui Ştefan-cel-Mare a dă- 
ruit o prea frumoasă evanghelie ferecată în argint, epis- 
copiei dela, Feleac. Mi-se pare că oste aceeaş care se 
păstrează, şi astăzi, şi are istorica, inscripţie că aci în 
Feleac este chiar o mitropolie ortodoxă, 

Eu cred că în proiect s'a scăpat. din vedere a- 
ceastă tradiţie a lui Ştefain-cel-Mare, de aceea: numeşte 
episcopia numai «Episcopia Vadului». De aceea cu 
fac propunerea, ca, această episcopie să se cheme «a, 
Vadului, Feleacului şi a Clujului», care e azi centrul 
politic şi cultural al întregului ţinut, pentru ca astfel 
să se reînfiinţeze ambele aceste două tradiţii strămo- 
eşti, . | 

După aceasta, d-lor senatori, eu nu vă cer votul, 
ciici sunt convins că toţi îl veţi dă cu toată dragostea 
„— ca fii buni ai legii strămoşeşti simţiţi la fel — vo- 
tând în unanimitate acest proiect de lege, ci încheiu 
cu cuvintele: Fericiţi să vă simţiţi astăzi, că v'a în- 
vrednicit Dumnezeu, ca prin votul ce-l veţi dă ca 
nişte nepoți aleşi ai marilor înaintaşi, să, reînviaţi 
frumoasa tradiţie şi moştenire a lui Ştefan:cel-Mare 
şi Sfânt. (Aplause). | 

D. Octavian Goga, ministrul cultelor şi artelor: 
D-lor senatori, este. foarte necontestat adevărul istorie 
că supremul criteriu al najionalităţii poporului român, 
în cursul veacurilor, a fost biserica, strămoşească. 

De aceea cred, d-lor senatori, că sunt în asenti- 
mentul d-voastre al tuturor, zicând că în unanimitate 
veţi binevoi a, votă, acest proiect de lege cu amenda: - 
mentul propus de I. P. S. S. Mitropolitul Primat. 
(Aplause). |



CUOUVÂNIŢTARE 

CU PRIVIRE LA APĂRAREA MOŞTENIRILOR TESTAMENTARE ALE SAFTEI BRÂNCOVEANU, CARE A ÎNTEMEIAT « AȘEZĂMIN- TELE BRÂNCOVENEŞTI» (AZIL.. DE BĂTRÂNE, BISERICĂ, SPITAL) DIN Bucuneşri. 10 Mar 1921, 
—— ze —— 

D. Ștefan Meitani, vice-președinte : Discuţiunea, ge- merală este deschisă. I. P. $. Ş. Mitropolit Primat, are cuvântul. 
I. P. 8. S. Mitropolitul Primat, Miron Cristea : D-le preşedinte, d-lor senatori! Proiectul de faţă, atinge ches- tiuni sanitare sau medicale ; de aceea să-mi daţi voie să iau cuvântul ca, un medic, care în unele cazuri, pentru a preîntâmpina, bolile, iă anumite măsuri pro- filactice, sau de prevedere. | | Deci nu intru în meritul sau fondul acestui pro- iect de lege, ci mai mult țin să atrag binevoi- toarea, atenţie a d-lui ministru de interne asupra unor tendinţe— de câte ori se fac asemenea proiecte — voiesc a depăşi marginele necesare în năzuinţele alţcum lăudabile de a promoviă, interesele sanitare ale popo- rului. Am faţă de activitatea d-lui ministru de interne întreg respectul, şi adeseori chiar admiraţia mea ; rog deci pe d. ministru să considere cele ce voi spune ca, privind trecutul, înainte de ministeriatul său. Proiectul de lege dela, ordinea, zilei urmăreşte u- nificarea, administrativă, sanitară, din ţara întreagă, şi extinde dreptul de competinţă al administraţiei consi- liului sanitar sau al direcţiunii generale sanitare Şi asu- pra provinciilor alipite. Prin urmare, şi eu şi d-voastră,
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cred, că nu numai cu bunăvoință, dar cu însufleţire 
trebue să salutăm şi acest proiect ca, orice altul, care 
tinde la, unificarea, noastră pe toată, linia. (Aplause). 

Dar am cuvânt de observaţie la adresa adminis- 
trajiei centrale sanitare, şi mai ales a, celor ce-o inspiră, 

| Oarecare datorinţă, am în această, chestiune, pen- 
trucă, în calitatea mea, de Mitropolit Primat, sunt efo- 
rul suprem al admirabilelor instituţiuni, numite «Aşe- 
zămintele Brâncoveneşti», întemeiate de în veci cu: 
recunoştinţă, pomenita Doamnă, Safta Brâncoveanu. 

Administraţia aceasta, sanitară, tinde a-şi înteţi ac- 
tivitatea. Foarte bine. Aprobăm cu plăcere. Dar eu am 
observat de un an, doi de zile, de .când am onoarea 
să, trăiesc în Capitala, ţării româneşti, că, adeseaori ad- 
ministraţia aceasta sau alţi factori medicali tind a, de- 
păşi limitele necesare şi a se ingeră într'o măsură, care 
nu este absolut trebuincioasă, şi în amănunte de viaţă 
internă a acestor aşezăminte. 

Aşă şi din incidentul acestui proiect de lege s'a, 
“tăcut încercarea, nici mai mult, nici mai puţin, decât 
ca aceste Aşezăminte, cu toată averea, cu toată ad- 
ministraţia, cu un cuvânt cu tot inventarul lor, să treacă 
în administraţia ministerului de înterne, respecliv a di- 
recțiunii generale sanitare. 

Mă simt dator, d-lor, să contrazic cu toată hotă- 
rirea asemenea, năzuinţe chiar în embrion, căci zădăr- 
nicesc gândul nobil al celor ce vorsă mai facă danii 
umanitare ţării. Şi voiu arătă şi mai amănunţit care 
este logica, mea în această privinţă. 

„ D-lor senatori, ce este al Statului, este al nostru 
al tuturor, şi ce -esțe al nostru. al tuturor adeseaori 
este al nimănui, | 

Iată de ce chiar şi în ţările cu administraţia, cea, 
mai conştientă, adeseaori găsim instituţii cari nu sunt 
la înălţimea, lor, pentrucă, Statul şi organele sale ocu- 
pate în multe părţi, nu-poate să îngrijească, de ele, aşa, 
cum se pot îngriji, de pildă, de asemenea, instituţiuni 
Eforii speciale, numite pe baza unor dispoziţii testa- 
mentare, şi cari Biforii conduc o singură, instituţie cu 
toată, energia lor.
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Şi aşa să nu ne mirăm, că şi în jurul direcţiunii generale sanitare se ivesc o mulţime de nemulțumiri, Eu vă voiu ceti părerea unui distins medic asupra, acestor nemulțumiri, privitoare la trecut, cu care eu: nu mă identific, dar asupra, căreia, atrag numai aten- ţiunea, celor competenţi. 
„Iată ce zice acest distins medic: 4 «Pentru moment, însă, afirm că, direcţiunea, gene- «rală sanitară n'a, făcut niciodată, nimic pentru puericul- «tură, nu a, organizat o combatere serioasă a sifilisului «în întreaga ţară, nu a făcut în ultimii 20 ani aproape «nimic pentru combaterea, şi prevenirea tuberculosei, <şi a făcut foarte puţin pentru împuţinarea, paludis- «mului şi a alcoolismului !» 
"Repet. Eu personal nu mă, identific, nu acuz pe nimeni, poate că n'au putut face ; dar citez cele scrise de un bun medic. 
Eu, ca, efor suprem. al Aşezămintelor Brâncove- neşti, am cerut chiar oarecari date, bănuind că nu ar îi mijloace financiare la, dispoziţia, direcţiunii generale sanitare, pentru ca ea să desvolte cum doreşte o ac- tivitate mai mare, şi nu mi s'a putut dă alte date, decât acele din 1917. 

| Din acele date rezultă că bugetul ţării pune la dispoziţiunea, direcţiunii generale a, serviciului sanitar suma, foarte mică de 14.000.000 lei. Şi m'am uimit aflând că, din aceste 14.000.000 lei s'au folosit după datele acelea, probabil incomplecte, pentru trebuinţele curat medicale, numai 3.380.000 lei, dintre cari abia, 540.000 lei pentru medicamente. Iar pentru subven- țiunile acordate diferitelor instituţiuni sanitare de asis- tenţă, particulară s'au dat 1.450.000 lei, va, să zică vre-o 5 milioane, pe când aproape 10 milioane s'au folosit pentru alte trebuinţi, poate pentru administraţiunea, internă. 
| Citatul d. medic arată că se cheltuesc mulţi bani ai ţării pe lucruri cari sar puteă ocoli. Poate exagerat iată, ce scrie: «Se cheltuesc sute de milioane cu mi- siuni şi paramisiuni, de multe ori inutile, se plătesc din buget tot felul de sinecure atâtor parasiţi sociali
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protejaţi, iar cele mai importante chestiuni vitale de cari depinde sănătatea atâtor braţe de muncă este cu 
totul ignorată ; iar cei dela direcţiunea generală, sa- nitară, cari trebuiau să, cunoască, aceste probleme mari 
sociale destul de vechi, nu au intervenit niciodată, dela 1912 până astăzi?» - 

D-lor senatori, nu voiu să mă identific câtuş de 
puţin cu cele citate, dar un lucru putem constată, din 
ele că direcţiunea, generală sanitară, are un câmp larg 
de muncă întrun tărâm destul de înţelenit şi neîngrijit 
de nimenea. Deci, până la regulamentarea, aşezămin- telor particulare mai este lucru destul în alte părţi. 

Deci un învăţământ să, scoatem în relief. Atunci 
când se găsesc aşezăminte sanitare, cari funcţionează 
în ţară la noi şi funcţionează, binişor sau relativ bine, 
contribuind la alinarea suferințelor celor mulţi, spre” 
„binele sanitar al ţării, datorinţa noastră şi a, factorilor 
oficiali este să nu le stingherim şi cu lucruri ce nu-s 
necesare; ci să facem aceeace admirabil a, justificat d. 
ministru-preşedinte eri, când a arătat că este în inte. 
resul ţării ca societăţi particulare, ca, de exemplu so- 
cietatea «R, R. R.», nu ştiu cine a botezat-o, aşa, în 
cât vedeţi că nici nu-i pot pronunţă binele numele, noi 
preoţii am fi botezat-o altfel, ori «Reconstrucţia», să fie 
încurajată de către toată lumea; şi guvernele ţării, 
oricari ar fi ele, sunt datoare să deâ, tot concursul ma- 
terial şi moral unor asemenea, instituţiuni particulare, 
cari s'au angajat să refacă ţara, să, le ajute cu mână 
largă, iar nu să le împiedice, provocând ingerinţe in- 
terne_ împreunate cu certe şi nemulțumiri. (Aplause). 

De asemenea, pildele particularilor cari fac bine 
trebuiesc susţinute şi imitate şi în orice ocaziune avem. 
datorinţa, să preamărim memoria, acelora, cari şi-au lăsat 
tot avutul lor sau parte din avutul lor instituţiunilor 
de binefacere şi să respectăm inviolabilitatea dispozi- 
ţiilor lor făcute cu frumos altruism. Du, d-lor, vă măr- 
turisesc, că nu am citit decât, prea, puţine hrisoave mai 
demne de laudă şi de recunoştinţă, veşnică, a ţării în- 
tregi, ca testamentul adormitei întru Domnul,:a roabei 
lui Dumnezeu Safta, Brâncoveanu care, de acord cu
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soţul ei mort mai înainte, a lăsat cu limbă de moarte îndemnată de duhul ei creştinesc şi umanitar, avere atunci de vre-o 30.000.000 lei, întemeind aşezămintele - Brâncoveneşti: | 
4) Biserica, mânâră, care e o podoabă a Capitalei: b) Azil pentru bătrâne, care poartă numele ei, şi -€) Spitalul atât de bine cunoscut, care. alină, su- ferințele atâtor suferinzi; iar în urmă, în loc să plece, după vorba, ironică a, lui Bolintineanu, în «Efropa» la, distracţii, a îmbrăcat haina modestă de maică, chipul sărăciei, şi a devenit simplă călugăriţă, monahi, la mă- năstirea Văratic. (Aplause prelungite). 

” Iată o-temee:ideală,; în adevăratul înţeles al cu- vântului. Mă închin memoriei ei, pe care am reînviat-o pe câteva clipe în faţa d-voastră, şi al cărei testament pururea mi-oiu ţineă de creştinească, şi românească, da- torinţă a-l apără, 
Este inutil, d-lor senatori, să mai vorbesc de rolul binefăcător şi umanitar al acestor Aşezăminte Brânco- veneşti, puse de drept prin însuş testamentul fericitei donatoare sub preşidenţia de onoare a Mitropolitului Primat al TŢării.. 

„Spitalul e cunoscut şi de .cercurile. medicale eu- ropene, cari au venit să studieze organizarea şi con- ducerea lui, iară, cauzei sanitare din ţară i-a făcut atâta bine, atât înainte cât şi în cursul răsboiului şi conti- nuă a face şi azi. 
„Cu toate acestea, aceste aşezăminte Brâncoveneşti mereu sunt stingherite, iar acum în urmă eră să se ceară, trecerea, administraţiei întregi în mâna, Statului, o dorință, după părerea mea, absolut neîntemeiată, „ contrază, testamentului. Ştim că, la, Aşezămintele Brân- coveneşti sunt averi mari. Eu, din partea mea admit dreptul tuturor cetăţenilor şi .a, factorilor ţării, de a se interesă de administrarea, şi întrebuinţarea, ei, pentru că atunci când e vorba, de administrarea, unei averi publice, cea mai strictă, corectitate trebue să domnească acolo. Cu cât se ddministrează mai cinstit şi mai bine, cu atât fondurile acelei instituţiuni publice se sporesc
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mai bine şi sunt mai cu succes întrebuințate pentru 
scopurile de binefacere pentru cari au fost destinate. 

Dar în ceeace priveşte Aşezămintele acestea Brâin- 
coveneşti, ele au îngrijit; dela fondarea, lor şi până în 
prezent câte 75.000 de bolnavi anual, iar dacă inte- 

„rese generale ori tehnice ar cer6 ca, asemenea aşeză- 
minte să intre într'un plan unitar de sistematizare a, 
muncii sanitare, asemenea chestie trebue rezolvată î:, 
înţelegere cu eforia autonomă şi cu scopul original al 
fundaţiunii, fără a vătămă, intenţiunile şi dispoziţiile 
fundatorilor. 

Eu care am venit din alte părţi, unde îngrijirea 
„bolnavilor se plăteşte cu bani, trebue să vă mărturi- 
sesc că am constatat cu o deosebită mulţumire sufle- 
tească, că aici în vechiul regat, bolnavii erau îngrijiţi 

„cu 0 deosebită atenţie şi gratuit în institutele acestea, 
de binefacere. 

| Şi dacă România veche are ceva, cu care se puteiă, 
mândri în faţa lumii, este că nicăiri în Europa nu 
există aşezăminte spitaliceşti ca în. vechiul regat. Orice, 
cetăţean fie român, fie venetic sau de orice nație, pri- 
meă, în aceste spitale particulare îngrijiri gratuite până 
la însănătoşire. (Aplause). 

Deci, rog pe d. ministru de interne, care a avut 
bunăvoința să sprijine aceste aşezăminte, neadmiţând 
pretenţiunea, de a, se atacă administrarea, lor autonomă, 
să primească dela mine, supremul lor efor, mulţumi- 
rile mele şi ale întregii eforii pentrucă a, ştiut să pre- 
vină neînțelegerile ce sar fi ivit. 

Noi, d-lor senatori, suntem datori de a ne ridică, 
la înălţimea, la care cu adevărat să fim civilizatorii 
acestui colţ de pământ, civilizatorii Orientului acestuia. 
Şi ca să putem deveni factori de civilizaţie, cu fapta 
şi nu din gură numai, trebue să ne uităm ce fac ţă- 
rile cari stau în fruntea, civilizaţiei mondiale, cum este 
Anglia, Elveţia, Danemarca, etc. În aceste ţări iniţia- 
tiva, particulară este la ea acasă. În Anglia, de pildă, 
învățământul public şi cultele nici nu au miniştri de 
instrucţie şi de culte în forma dela noi, căci este aşa, 
de bine condusă educaţia, tinerelor generaţii de către
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iniţiativa particulară, încât administraţia oficială, dă, adeseori numai ajutorul ei la bunul mers a] acestora. De aceea, cum spuneam, trebue ca, şi noi să sprijinim din toată inima, iniţiativa particulară, care este foarte lăudabilă, acolo unde ea, se găseşte, şi s'o ajutăm prin toate mijloacele, acolo unde sunt tendinţe de a se ivi. Termin, rugând guvernul să continue a dă ajutorul său moral şi material aşezămintelor şi iniţiativei par- ticulare şi să nu admită, ingerinţe inutile la, Aşezămin= tele Brâncoveneşti şi la, altele asemenea, lor, cari: se întreţin ca, până, acum — ce-i drept cu greu — din fon- durile lor, fără să ceară ela, guvern niciun singur ban. (Aplause). | |



CUVÂNTARE. 

DUPĂ VOTAREA LEGII AGRARE PENTRU VECHIUL REGAT. 

11 lure 1921 

D. General C. Coandă, preşedinte. 
I. P. $. S. Mitropolitul Primat are cuvântul. 
1. P. S. S. Miron Cristea, mitropolitul primat: D-le 

preşedinte, onorat Senat! În aceste istorice şi epocale . 
clipe, nimeni dintre cetăţenii României întregite nu 
simte în adâncul sufletului său o mai îndreptăţită bu- 
curie, decât banca, vlădicilor, noi părinţii sufleteşti ai 
poporului din această ţară, căci nimeni nu poate stă 
cu inima mai aproape de popor şi deci nimeni nu este 
convins în adâncul sufletului, decât noi părinţii popo- 
rului, despre marele favor, despre epocala dreptate, ce 
se face ţăranului român prin legea pe care am votat-o 
astăzi. (Aplause prelungite). | | 

O nedreptate de veacuri se înlătură prin votul 
d-voastre, căci pământul, glia strămoşească, cu ziua 
de astăzi şi cu această, lege -ajunge în mâna acelora 
cari, cu sudoarea, feţii şi cu braţele lor, au muncit-o 
şi o vor munci şi pe viitor. (Aplause prelungite). 

Tocmai de aceea noi, ca părinţi ai bisericii româ- 
neşti, trebuie să ne îndeplinim şi o dorinţă părintească 
în aceste clipe, mulţumind înaltului guvern şi tuturor 
celor cari au votat această lege, ori au conlucrat în 
cursul desbaterilor asupra ei, cu luminele lor, la în- 
dreptarea şi complectarea proiectului original. 

Dar se va zice că noi, ierarhii ţării, putem să vo- 
tăm cu bucurie legea, căci nu jertfim din al nostru
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nimic. Să-mi daţi voie să, constat că, Şi acum biserica, aduce jertfa, sa, iar în trecut, biserica, şi-a dat aproape totul ţării, rămânâna săracă. 
Eu m'am bucuraţ mult şi când am văzut printre acei cari au votat legea, şi din aceia, cari până, ieri au fost dintre cei mai mari proprietari din ţară, ba, aţi 

ternic «pentru», (Aplause). 
Pe de altă, parte, nici cele 17 voturi cari au fost «contra» eu nu le consider ca purcezând din suiletele. 

Cu noi (aplause), dar numai că ci cer mai mult pentru | tărani. 
D. V. Vârtolaş: Opoziţiunea, a votat contra, nu - pentrucă e contra, împroprietăririi, ci pentrucă doreşte o împroprietărire mai dreaptă şi mai largă pentru ţărani, IL PS.S, Mitropolitul Primat : Fiţi siguri că dacă s'a făcut ţăranului această, dreptate, implicit prin a- ceasta, vor începe a se soluţionă 0 mulţime de alte 

agrară şi sunt în interesul ţăranului. „Odată cu rezolvirea acestei chestiuni se rezolvă în „mare parte şi chestiunea, culturală şi chestiunea, igienei şi chestiunea, ridicării ţăranului nostru din toate punc- tele de vedere. (Aplause). 
| Negreşit că dacă, țăranul îşi va munci glia, sa pro- prie, o va munci . din toată inima şi cu tot sufletul, 

el se va, hrăni mai bine ŞI va aveă mijloace a se cul- tivă mai bine, a-şi dă, copiii la şcoală, va aveă, locuinţă, mai bună, a-şi face clădiri economice,. cu un cuvânt, el se va ridică din toate punctele de vedere, ceeace va fi identic cu ridicarea, țării. (Aplause). Prin legea de faţă, am făcut un lucru aproape aşa însemnat, ca, biruinţa, ce ne-a, dat întregirea, neamului. Vitejia Românilor a pus hotarele ţării; această, lege
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va întări talpa, ţării, care este țăranul nostru. (Aplause prelungite şi îndelung repetate). 
Voci : 'Trăiască generalul Averescu ! 
I. P. S. S. Mitropolitul Primat : Căci, după cum zice cântecul popular: «Opincuţa-i talpa, ţării, stă, ca, stânca'n fundul mării». (Aplause). 
Această «stâncă» aţi întărit-o şi mai bine prin legea agrară, ă 
Şi, dacă acest ţăran, în timpul cât a muncit pentru altul, când aveă de partea lui numai munca, iar «bel- şugul» — după vorba poetului Goga — «îl duceau alţii», dacă în împrejurări atât de grele a ştiut să-şi facă, da- toria cu atâta, entusiasm, încât în împrejurările cunos- cute să câştige victoriile dela, Mărăşti şi Mărăşeşti, dacă, atunci a fost capabil de asemenea jertiă, vă puteţi în- chipui de ce va fi capabil de aci înainte, ce virtuţi 

cetăţeneşti va, puteă desvoltă, 
nainte de a termină, această cuvântare, ţin să 

spun câteva cuvinte şi asupra boierilor noştri, la adresa, „cărora, în cursul desbaterilor privitoare la această lege, sau aruncat cuvinte — după părerea mea — unele drepte, căci au fost boieri cari le-au meritat dar pe multe, însă, le consider nedrepte şi exagerate. 
M'am ocupat, cât trebue să se ocupe un om cult, 

şi eu de chestiunea, agrară, şi astfel cred că nu gre- șesc dacă constat că în toate ţările chestiunea agrară 
sa rezolvat mult mai greu. decât la noi, ba chiar cu 
mari vărsări de sânge, şi s'au deslănţuit revoluţii crân- 
cene între fiii acelceaş ţări. Dar boierii neamului ro- 
mânesc s'au arătat mai. nobili, căci ei aveau în mijlocul 
lor, după, 1848, o mulţime detineri boieri, crescuţi şi 
inspirați la duhul libertăţii dela Paris, | - 

Unii. venind acasă, şi fără legi speciale, conduşi 
numai de legea, superiorității lor sufleteşti, au desrobit 
pe robii lor, cum a fost, spre exemplu, Alexandri, care 
a slobozit pe ţigani, în timpul când nu erau încă pre- 
gătiţi, şi nu ştiau toţi ce este libertatea; dovadă că la 
câteva zile s'au înapoiat spre a fi reptimiţi, pentrucă, 
spuneau ei, nu aveau ce face cu libertatea, 

Această pildă, a, fost urmată şi de alţi. boieri ai 

22
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noştri, încât, după cât am eu cunoştinţă, numai Barbu Catargi a căzut în 1864 jertiă regulării chestiunii a- „grare, pe vremea lui Cuza Vodă. 
Spre lauda, boerilor noştri, fie zis chiar cu oca- ziunea, pregătirii exproprierii, a, discuţiunii şi a, votării acestei legi agrare, care reprezintă o îndrăzneață, re- formă, socială, s'au ocolit la neamul nostru vărsări de sânge, căci am văzut boeri punându-se chiar în fruntea, acestei mişcări de expropriere, iar alţii şi-au pus de mai înainte la dispoziţia, ţăranilor moşiile lor, de cari şi sufletul lor eră legat prin moşii şi strămoşii lor, în temeiul dreptului lor de proprietate. (Aplause). 
Am de dat un sfat insistent şi patriotic la adresa, acestor boeri ai noştri. Aceşti boeri devenind acum proprietari de capital mobiliar, îi rog să îl facă, de folos ţării, căutând să, naţionalizeze industria şi comerțul, căci bogăţia, unei ţări este: tocmai în industrie, şi cu du- rere astăzi constatăm că, industria şi -comerţul sunt, în cea mai mare parte în mâinile străinilor. Ei vor bine- merită recunoştinţa, neamului întreg dacă vor folosi capitalul acesta, în această, direcţie, naţionalizând, cu ajutorul Statului şi a guvernelor, industria străină, şi creind ramuri de industrie nouă, de cari avem atâta, lipsă, siguri fiind că, după biruinţa greutăților înce- putului, vor beneficiă, şi de dividend mai mare decât: acela pe care îl dădei, pământul lucrat de alţii. 

De încheiere vă, reamintesc o figură din mitologia, antică: figura lui Anteu. Anteu ave, duşmani mulţi, şi fiindcă îl biruiă, mulţimea duşmanilor, ei l-au isbit de atâtea ori de pământ; dar, fiindcă pământul eră, mama, lui Anteu, atingându-se de ea, căpătă puteri noi, „Şi, ca printr'o forţă magică, cu noi puteri, se ridică, în picioare gata, de luptă şi se aruncă, asupra, duşmanilor lui. Aveă energii noi, eră renăscut, 
Prin faptul că aţi dat pământ ţăranilor, ei îl vor consideră, ca pe mama, lor; îl vor brăzdă zilnic, îl vor lucră, îl vor cultivă, cu drag, cu îngrijirea ce o dai unui obiect, care ţi-e scump, şi, venind zilnic în atingere cu el, vor căpătă puteri noi, şi din aceasta, vor izvori energii noi, va, ieşi numai belşug şi bine pentru Ţară,
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In numele meu, în numele episcopilor români, bi- 
necuvintez mâinile tuturor celor cari vor munci glia, 
brazda, românească, şi vor scoate din ea avuţii nesti- 
mate spre binele şi fericirea tuturor. 

Dumnezeu să ajute tuturor cari au făcut, votat; şi 
complectat, legea. (Aplause îndelungate).



CUVÂNTARE 

În CHESTIA ÎNFIINȚĂRII «CasEr CuLruRIr POPORULUI» 
26 Iunie 1921 

Părintele. Ipolit Tarnavsli vice-președinte : L. P. S.S. Mitropolitul Primat are cuvântul, 
I. P. S. S. Mitropolitul Primat, Miron Cristea : D-lor senatori! Proiectul de lege de iaţă nu are la temelia, sa chestiunea educaţiunii fizice aşă de mult, precum au accentuat toţi oratorii cari s'au perindat la, această, tribună, 
Temelia, intenţiunea, cea, mai primordială, din care mânecă, Alteța, Sa, Principele Moştenitor, care s'a pus în fruntea, acestei mişcări, este în general cultura po- porului nostru românesc, Fericitul lui părinte, cu vi- teaza sa, armată, a tras hotarul ţării noastre până la marginile cele mai extreme ale graiului nostru româ- nesc. Însă, această. biruinţă, mare, nu este iertat să, ne. desechilibreze sau să ne ducă, în braţele strămoşescului «dolce farniente», căci ţara încă nu s'a cucerit în toate fibrele sale, şi această ţară pe care Ferdinand I a creat-o în marginile sale de acum, trebue si, fie consolidată, şi întărită, Chiar în ce ne priveşte numai pe noi Ro- mânii, cei ce avem ocaziunea, să cutreerăm ţara, cruciş ŞI încurmeziş, cu durere sufletească trebue să consta- tăm, că în privinţa, închegării noastre sufleteşti, în privinţa închegării noastre culturale, încă suntem de- parte de a atinge idealul, spre care trebue să tindem. ca, să avem o garanţie deplină a, viitorului acestui neam, vrednic de o soartă cât se poate de frumoasă. Sunt astăzi: munteni, moldoveni, ardeleni, bucovineni.
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basarabeni, cari grăim această, limbă românească fru- 
moasă, unii mai bine, alţii mai rău; dar o foarte mare 
parte a neamului nostru încă stă sub impresiunea unei 
robiri de. cultură străină, fie germană, fie ungurească, 
sau rusească. Noi cărturarii avem datorinţa, să sdrobim 
aceste diferențieri, căci această iobăgie sufletească, va, 
dispare din sânul cetăţenilor ţării noastre numai prin- 
tr'o propovăduire neamânată, şi stăruitoare, astiel ca 
să ajungă în cele -mai răzlețe comune şi cătune ale 
neamului nostru, cultura noastră, specific românească. 
(Aplause). 

Alteța Sa, în mândria Sa nobilă de a imită, pe 
_gloriosul şi fericitul său părinte, vine în fruntea acestei 
acţiuni, ca ceeace a cucerit tatăl lui prin biruinţa, ar- 
matelor, el să desăvârşească prin armele culturii noastre 
naţionale. (Aplause). 

El ştie marele adevăr, cuprins în cuvintele unui 
mare strateg, care a spus că, «biruinţa, în luptă şi în 
răsboi nu este scrisă în vârful suliţelor celor ce luptă, 
ci este înscrisă în sufletul neamului din care au ieşit, 
luptătorii, în educaţiunea, în convingerea şi în mân- 
dria conştiinţei lor nuţionale». Acesta, este idealul pe 
care trebue să-l cucerim. Acesta este steagul sub care 
ne învaţă Alteța Sa pe toţi intelectualii neamului nostru, 
la luptă şi muncă culturală, 

„Cu această, ocazie să-mi daţi voie d-lor să amin- 
tesc un lucru. Anume adeseori se cere totul dela noi, 
preoţii. Dacă este un sat; mai decăzut în cele morale, 
dacă sunt greşeli, păcate, patimi, dacă e cuprins satul 
de întuneric în cele culturale, dacă e sărăcit în cele 
economice, etc., toate se impută, clerului, toţi cer dela, 
el îndreptare. Să-mi daţi voe să pretind că în fruntea, 
acestor mişcări trebue să fim nu numai noi, vlădieii 
şi preoții, ci să veniţi cu noi toţi intelectualii, ca, şi 
Alteța Sa, întru propovăduirea culturii româneşti în 
massele largi ale poporului, căci toţi sunteţi fiii lui, 
toţi trebue să, simţiţi deopotrivă, nevoile lui şi deci toţi 
cărturarii lui să vă, faceţi. datorinţa şi să vedeţi atunci 
cum în 10—20 de ani se va schimbă faţa pământului 
nostru românesc. E mare trebuinţă pe acest tărâm !



42 

Ca să vedeţi ce besnă, ce întuneric este încă în mas- sele largi ale poporului nostru; vă Voi spune numai un caz trist. D. Iorga, acest luceatăr al culturii noastre româneşti, acest uriaş al muncii culturale, cum de vea- curi neamul nostru nu ne-a dat şi care azi n'are pe- veche în Europa întreagă, acest om în vechiul regat a rămas necunoscut la mulţi. S'au găsit soldaţi în ar- mata, noastră, cari au venit din vechiul regat în Ar- deal, şi venind vorba de Iorga, de această, lumină, a neamului nostru, cu 'care ne mândrim, habar nu aveau că, există în ţara românească, acest om. (Întreruperi). Eu nu vorbesc din consideraţii politice. Mă închin "însă d-lui Iorga, ca la, o lumină a, culturii şi luminării noastre şi -mă doare în suflet când constat că, după 30. de ani de asemenea, muncă, şi activitate dezinteresat; 
pentru cultura neamului tău, se mai găsesc oameni cari nu te cunosc, depe nume măcar, dar să-ţi mai cunoască şi luminile minţii tale! Acesta este răul cel adevărat şi o mare neglijenţă în propaganda, culturală ! -- Nu există pedagog, care să'se ocupe de creşterea ŞI educaţia unui popor, şi să nu constate, că adevă- rata, creştere a, unui neam se dă desvoltându-i în mod armonic toate puterile sale şi sufleteşti şi trupeşti. La neam ca şi la individ. Când văd un băiat, mergând la, şcoală cu un întreg vrat de cărţi sub subţioară, îmi vine 0 groază şi compătimesc pe acest băiat, când mă gândesc până când va rumegă el tot amarul de cărţi,. până când va, cuprinde el întreaga învăţătură, din ele, care poate îi bună, dar prea multă pentru o fiinţă plăpândă,! | 

Aceasta are urmare, că dupice băiatul de şcoală, a isprăvit cartea şi vine cu diplome frumoase, este lipsit de orişice energie, nu are voinţă în viaţa practică şi adeseori nu se alege cu nimic din el, căci i s'a nimicit sistemul nervos. (Aplause). 
De aceea sunt de părere: «mai puţină carte si mai multă sănătate». (A plause prelungite). 
Este un adevăr de pedagogie socială, d-lor, că un popor sănătos trupeşte, este în stare şi de cultură su- fletească sănătoasă, D-voastră, cari v'aţi ocupat cu
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criminalogie şi de medicina legală, ştiţi că crimele cele 
mai mari — după cum constată criminalogii — nu sunt 
adeseori altceva decât rezultatul unei boli trupeşti, care 
duce în mod fatal la săvârşirea acestei crime, căci or- 
ganismul lui nu eră sănătos. Un curent politic-social 
bolnăvicios se iveşte mai uşor acolo, unde poporul este 
bolnav trupeşte. (Aplause). 

De aceea noi, dacă vrem să avem o cultură na- 
ţională sănătoasă, trebue să facem ca neamul nostru 
să fie sănătos şi trupeşte. Deci ne trebue o educaţie 
fizică. Am auzit accentuindu-se că poporul nostru dela 

"ţară nu are lipsă de educaţie fizică, căci se mişcă în 
continuu. Vă, înşelaţi. Nu este aşa. Dacă d-voastră că- 
lătoriţi, cu ochi observatori, prin satele noastre, mai 
ales din vechiul regat, în deosebi din Muntenia şi prin 
unele părţi foarte întinse din Ardeal, vă veţi convinge 

„că poporul nostru românesc. este trupeşte în mare parte 
pipernicit, neîngrijit. . | 

D. ID). Dobrescu: Munceşte prea mult. (Întreruperi). 
Voci: Sunt robi şi mor de foame. 
I. P. S. 8. Mitropolitul Primal, Miron Cristea: D-lor, 

pipernicirea unei părţi din neamul nostru trebue să, 
ne îngrijoreze. Un vestit; antropolog, mi se pare Hoff. 
manu, studiind organismul trupurilor din punct de 
vedere fizic, a constatat, prin studiile sale de specia- 
list, că nu este om, nu este popor pe lumea întreagă, 
care din punct de vedere al organizmului său fizic; să, 
fie mai superior decât românul. Date fiind aceste no- 
rocoase condiţii fiziceşti, avem datorinţa să năzuim 
într'acolo ca această afirmare să fie şi devie adevăr, 
cu privire la fiecare individ şi la fiecare fiu al nea 
mului nostru românesc. 

Cauzele pipernicirii sunt multe şi ar trebui să vă 
vorbesc o zi întreagă. ca să le înşirăm toate. 

Îndreptarea atârnă dela ridicarea nivelului cultural 
al .masselor poporului. Cultura cea sănătoasă ridică un 
popor în toate privinţele. Educaţia fizică, cu toate 
apartinenţele ei, încă aparţine aici. 

"Şi eu aflu că este foarte îndreptăţiti, părerea, d-v., 
cari aţi vorbit până acum, că nu trebue să ne milita-
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rizăm. Cu atât mai puţin acum trebue să căutăm a ne militariză, când în toată lumea, cultă nu este cuvânt mai odios decât acela, de militarizm, mă gândesc la, «militarizm> în înţelesul cel rău al cuvântului. 
Eu, care am luaţ parte la facerea, acestei legi, m'am ales din discuţii cu convingerea, că nimeni nu doreşte o astfel de militarizaxre, ci dorim numai ca, alături de educajţiunea culturală a poporului nostru, să-i facem şi o educaţie fizică şi mai ales sanitară, 
D. D. Dobrescu: Militarii nu prea sunt sanitari, vindecă numai fălcile. (laritute). 
I. P. 8. S. Mitropolitul Primat, Miron Cristea :-D-lor, nu cred să fie multe popoare, care să sufere mai mult ca noi de lipsa, cunoştinţelor de igienă, | Țăranul nostru nici nu ştie ce este aceea, «aer». Lipseşte acest cuvânt din limba, poporului. 
În Banat de exemplu, doar câte o servitoare um- blată la oraş, zice la aer <Lutt». Aerul din casa țăsra- nului 'nu se primeneşte, decâţ prin erăpătura, uşii sau prin geamurile sparte. (Aplause). 
Mai are românul o mare scădere din punct de vedere sanitar nu ştie să, se nutrească, nici atunci când are cu ce. 
Eu, ca fiu de țăran, în vacanțe mă duceam ade- seori la ţară, la nişte rude, tot ţărani. La o mătuşă, a mea vedeam că aveă de toate, vaci, brânză, ouă, făceă, unt, dar nu le folosea, în casă, ci le ţineă pentru vânzare, deşi cuprind elemente atât de necesare trupului. “Va să zică, ne trebue o educaţie largă, temeinică, din punct de vedere sanitar, Asta, mai ales la, sate. Iar la oraşe avem lipsă de niţică încredere în puterea -mâi- nilor noastre. Ca, să mă înţelegeţi mai bine, să vă, aduc un exemplu, pe care l-am văzut cu vechii mei. 

Un tânăr, care făcei, studii superioare, locuiă la o rudă a lui, care este şi a, mea, Îl găsesc odată iarna, stând în casă, pe un divan cu paltonul în spate, deşi vedeam lemne lângă, sobă, Îi zic: «Măi băiete de ce stai îmbrăcat cu blana în casă ? Mi-e îrig! — De ce nu-ţi faci focul, că, lemne sunt. — Păi de când tot aştept să vină, servitoarea, să mai puie lemne pe foc, ca să nu se stingă !»



343 

  

Vedeţi, d-lor, el credeă, că este o ruşine să, se scoale 
de pe divan, să-şi facă însuş focul. Eu în totdeauna, 
accentuez: Oricât ai fi de bogat, trebue să, infiltrezi co- 

-pilului tău ideia că banii se câştigă cu multă, greutate, 
muncă, sudori, ca să-l pregăteşti a, fi cruţător şi să se 
ştie însuş ajutoră în traiul zilnic, să nu aştepte ca, tot 
alţii să-i bage de-a gata, lingura, în gură. 

Numai aşă poţi deveni folositor societăţii în care 
trăeşti. Altcum rămâi un parazit. (Aplause). 

Lucrul acesta nu se poate face decât crescând în 
acest spirit copiii noştri, cum am indicat şi la, ce m'am 
gândit când am contribuit la alcătuirea, proiectului. 

Eu sunt mitropolit şi cu toate acestea, îmi cos sin- 
gur, când este nevoie, câte un nasture; câte odată a, 
fost nevoie să-mi spăl şi o batistă; am făcut-o fără, 
întârziere, căci aşă, am fost crescut de copil. 

Trebue să fii aşă, educat, ca, să nu te simţi nefe- 
ricit când ai ajuns în situaţiunea de a trebui să faci 
tu însuş ceva, sau când dau peste tine nevoi neprevă- 
zute, cum de exemplu a, fost cazul în timpul acestui 
răsboi. 

Trebue să fi învăţat a, suportă toate nevoile, şi 
când ţi se opune o împrejurare grea, să nu te simţi 
nefericit şi disperat până la sinucidere. 

În acest înţeles să luaţi scopul educaţiunii fizice, 
“cuprinsă în proiect. 

Nu ştiu ce va face d. ministru al instrucţiunii pu- 
blice, dar cred că nu va fi în coutră, ca, — dacă d-v. 
veţi găsi de trebuinţă a introduce, ici, colo modificări, 
cari să domolească spiritul militar, — să, le facem. 

De aceea, închei cuvântarea mea, rugându-vă pe 
toţi intelectualii Români — cei aci de faţă, cât şi pe 
cărturarii din întreaga ţară, — ca să ne înşirăm toți sub 
drapelul Alteţei Sale Regale, Moştenitorul Tronului, la, 
muncă, stăruitoare pentru răspândirea culturii româ- 
neşti, în massole largi ale neamului nostru. Să votăm 
legea! (Aplause prelungite).



CUVÂNTARE: 

ÎN CHESTIA EDUCAȚIUNII FIZICE. 21 lurg 199] 

  

Î. P. S. S. Mitropolitul Primat, Miron Cristea : D-lor 
senatori. Din cuvântarea mea, de alaltăeri, pe care am 
ţinut-o în această onorabilă sală, aţi văzut că cu, deşi 
chiar vice-preşedinte de drept al acestei asociaţiuni, 
am declarat că sunt contra «militarismului». 

Dar să fim bine înţeleşi, eu condamn «militaris- 
mul» în sensul rău al cuvântului, militarism, care înă- 
buşe în sâmbure, orişice individualitate, orişice iniţia 
tivă particulară şi pretinde o oarbă supunere a voinţii. 

Sunt în contra militarismului aceluia prusac, care 
crede că, militarul este o fiinţă, superioară nouă, oa- menilor acestora, de râna. _ 

Aceasta, este un fel de parvenitism social. În con- - tra acestui militarism orb, desechilibrat, care cere as- 
cultare necondiționată, care nu admite niciun semn de 
voinţă proprie şi nici o dâsvoltare a, însuşirilor indivi- 
duale, în contra acestui militarism suntem d-lor, toţi 
oamenii cuminţi. - 

__ Dar să nu fie cu supărare, dacă constat că niciun 
popor nu are atâta necesitate de niţică «rânduială» 
ca românul, ţăran sau domn. 

Nu prea are rânduială, şi simţ de ordine în toate 
ale sale. | | 

Este puţină anarhie în vieaţa noastră de toate zilele. 
Prin urmare, d-lor, un militarism bun, care să ne 

înveţe pe toţi niţică, disciplină, ordine, rânduială, este 
binevenit, este necesar, îl dorim ori din ce parte ar veni.
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Disciplina aceasta o putem învăţă dela militarii noştri. 
Eu, care nu sunt de mult în vechiul regat, vă, spun drept şi deschis — fără intenţiunea, de a supără pe cineva — că am constatat, în diferitele ramuri de activitate publică din ţara noastră multă lipsă, de rân- duială, de ordine şi de iubire de muncă. fii bine, cu privire la armată nu se poate spune acelaş lucru. Gân- diţi-vă, de când ne sbatem noi să facem legile agrare şi unificarea administrativă, să unificăm Justiţia, învă- țământul şi celelalte. 
Chiar noi, biserica, cari suntem însufleţiţi de duhul păcii, desbatem de atâta, timp chestiunea, unificării or- ganizării noastre bisericeşti şi nu am ajuns încă la un rezultat definitiv; ba de multe ori mi s'a, întâmplat să am impresia, cum a fost spre exemplu la M-tirea Argeş, că ceeace am .hotărit peste zi, noaptea, să se desfacă, Armata însă a făcut unificarea pe toată linia, fără, multă, gălăgie, cum s'ar zice peste noapte. Nici n'am ştiut, numai ne-am pomenit cu un lucru mare, d-lor, cu o. «armată unitară» şi bună, Onoare armatei noastre ! Armata, a, ştiut întotdeauna, să se organizeze fără, multă, discuţiune. Avem deci multe de învăţat dela, armată, 

| Prin urmare, eu vă rog să nu suprimăm acest articol. | 
Alteța Sa Regală ne-a spus, că s'au trimes chiar mai mulţi militari în pregătire. superioară, în străină tate, în Buedia, etc., ca, să studieze organizarea, edu- caţiunii fizice a poporului şi a tinerimii, şi că unii s'au înapoiat cu rezultate foarte satisfăcătoare, dupice au studiat acolo chestiunea, 
Încă odată, vi, rog, să lăsăm neschimbat acest ax- ticol, asigurându-vă că vom şti să luăm numai ceeace este bun din această, dispoziţie, retlectând şi la mili- tari, când vor îi pregătiţi pentru asta. 

 



CUVÂNTAREA 

DeLa AxuL xov 1922, în SALA PALATULUI MITROPOLITAN 
DIN BOCUREŞTI 

Maicstate, 

Vieaţa, omului se aseamănă cu o călătorie, în cursul 
căreia din când în când te opreşti la, o răspântie oare- 
care, şi aşezându-te pe o piatră dela, marginea, şoselei, 
te uiţi înapoi asupra, drumului parcurs şi asupra, ce- 
lor trecute. 

„Privind şi noi îndărăt, acum la intrarea întrun an 
nou, mie mi se pare, că noi Românii pe urma succe- 
selor naţionale extraordinar de mari ce le-am dobândit, 
am căzut într'un fel de amorţeală, fie că ne-au istovit 
storţările prea mari ale răsboiului, fie că realizându-se - 
deodată toate visurile, ne-a, cuprins un fel de, nu ştiu 
cum i-aş zice—e cam vulgar cuvântul ce-mi vine în 
minte — un fel de beţie naţională, din care încă uu 
ne-am desmeticit, fie şi din multe alte cauze inherente 
unor aşă de mari schimbări sociale, prin care a trecut 
lumea şi cu ea şi noi, 

Destul atât, că şi eu — simțind ca, arhipăstor pulsul 
ţării — aflu, că la noi carul treburilor obşteşti de mult 
timp nu se menţine, cum zic Moţii, la, «irima» (inima) 
drumului, şi adeseori dă în dreapta, dă în stânga şi 
prea des se înămoleşte. 

Fel şi fel de interese particulare stingheresc re- 
zultanta puterilor Statului şi a, progresului obştesc. 

Nu e vorbă, un fel de criză morală, şi economică,
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se observă pretutindeni. Răul e mondial, Dar totuş, alte state s'au mai recules; unele s'au refăcut binişor. Se miră străinii cum de noi Românii, cari dispunem de toate bogăţiile lumii : grâu, porumb, lemne, munţi, fân, petrol, aur, cărbuni, fer, gaz, metan, ape, etc., şchiopătăm pe urma altora, 
Suntem cei mai bogaţi şi totuş valuta noastră a devenit derizorie. Banii ne ies astfel din ţară cu du- iumul, iar în ţară scumpetea e de neîndurat. 
n asemenea situaţie, Vă, puteţi închipui în ce mi- Zerii trăiesc nu numai miile de funcţionari, dar şi cei din clasele de mijloc, şi mai rău mulţimea, celor săraci 

sau nevoiaşi. 
Maiestatea Voastră aţi chemat la cârma, ţării fie pe bărbatul dorit de opinia publică, fie pe bărbatul re- „clamat de interese superioare, ori de interesele speciale ' 

ale momentului. 
Aceşti premieri, de sigur, ar vedeă bucuros în jurul lor tot ce are ţara mai deosebit, fie ca, pricepere, fio 

ca muncă, 
| Atunci, de ce atâţi fii buni şi capabili nu colabo- rează în frăţească armonie? mprejurările vieţii extrem de grele şi glasul unanim al ţării cere aceasta, tuturor. Atunci, de ce nu găsesc şi dintr'o parte şi dintr'alta, căile şi mijloacele unei conluzrări, fără de care nor- malizarea, vieţii Statului o văd imposibilă ? 

Platforma, unei colaborări pentru un şir de ani . irebue să se găsească! Altcum, «Roma deliberante, Sa- guntum perit» spuneau strămoşii noştri, — Romanii. 
n această situaţie, Noi — cari slujim la altar, nu putem decât să, rugăm pe Dumnezeu, ca să, încălzească, inimile tuturor fiilor buni şi capabili ai ţării de focul patriotismului celui mai dezinteresaţ şi de sentimentul 

datoriei către Ţară, care-i chiamă nu la nestârşite dis- cuţii platonice, ci la munca pozitivă, pentru refacerea, 
şi consolidarea, ei. 

Maiestate! Nici căsătoriile nu se închee toate sub auspiciile celei mai desăvârşite iubiri şi înţelegeri. Dar vin roadele ostenelilor comune şi legătura, dragostei se cimentează, şi căsătoria devine trainică, Aşă şi în politică,
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Deci să vină să colaboreze toţi, sprijinind guve- 
nele Maiestăţii Voastre şi ale Ţării, şi, uşurându-Vă, 
sarcina domniei şi împuţinându-Vă, grijile, să slujească, 
Ţara, în aceste momente do criză, cum n'au mai fost, 
în. aceste momente, când Ţara are lipsă şi imploră con- 
cursul tuturor. 

În această nădejde doresc un fericit an nou Ma- 
iestăților Voastre, Allețelor Lor şi întregii Țări.



CUVÂNTARE 
/ 

CĂTRE CLERUL DIN MITROPOLIA  UxGRO-VLAHIEI DIN PRI- 
LEJUL ALEGERILOR PENTRU PARLAMENT 1999, 

Alegerile pentru corpurile legiuitoare pornesc în 
toate ţările o mişcare vie în sânul cetăţenilor, alimen- tată de partizanii diferitelor grupări politice. Dată fiind firea, noastră latină mai aprinsă, la noi Românii — mai mult ca aiurea — degenerează, pe-alocurea asemenea, mişcări politice în patimi şi certe păgubitoare pentru „bunul mers al intereselor obşteşti. Orice adevărat pa- triot trebue să regrete asemenea, deslănţuiri de patimi; iar — când în fruntea, pornirilor pătimaşe vedem şi slu- jitori ai altarului — aceasta, devine de-adreptul o mon- struozitate socială, | 

» Prea adevărat, că, preoţii — ca, cetăţeni — au şi ei drepturi cetăţeneşti ; dar — în exercitarea, acestor drep- turi — preoţilor nu le este permis a depăşi cadrele sfintei lor chemări de apostoli ai ordinei, ai păcii, ai înfrăţirii, ai armoniei sociale, şi a intră în rândul celor ce aţâţă patimi, ură, desbinări şi cultivă, exageraţiuni electorale, cari — scormonină noroiul certelor- — îi stro- pesc şi pe ei. Preoţilor nu le este permis a se folosi de alte arme, decât de cuvântul evangheliei lui Hristos. Acesta, îi menţine la o anumită înălţime morală, la, care nu se pot ridică patimile. Preoţii trebue în această, privinţă să se conducă 'de un deosebit tact şi înţe- 
lepciune. 

-. Cum să-şi îndeplinească, preotul mai bine datorinţa, patriotică de bun cetăţean? Aşă, ca, în tot,timpul păs-
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toririi sale să folosească, toate ocaziunile pentru a, trezi şi dezvoltă în sufletul poporului său o cugetare sănătoasă asupra, treburilor obşteşti şi sănătoase convingeri ce- tăţeneşti, cari: să facă din pastoriţii săi elemente de ordine, de supunere, de iubire către ţară şi tron, forţe de muncă pentru cultivarea, pământului, pentru exex- citarea meşteşugurilor, ce le practică, gata a da ţării dajdiile şi jertfele necesare pentru'asigurarea, existenţei ei şi a unui progres continuu; cu un cuvânt să ştie distinge între bine şi rău. 
A. părăsi acest tărâm principial şi a contribui prin cuvântări . pătimaşe, pline de personalităţi la învrăj- birea, fiilor sufleteşti, al căror «părinte» eşti şi trebui să rămâi, însemnează a nu înţelege cele mai elemen- tare datorinţe ale unui adevărat păstor sufletesc şi a, compromite cu totul autoritatea bisericii, mama, bună, a tuturor sătenilor, nu numai a unei părţi din ei. 
Biserica, cere închegarea, rândurilor, întrăţirea, tu- 

turor pe temeiul unor învățături divine, pe cari preotul trebue să, le' propoveduiască, nu să le sfideze. Cel ce nu are tactul cuvenit în această, privinţă, vatămă cele maâi superioare interese ale bisericii, la slujitorii căreia, 
toţi poporenii trebue să se uite cu aceeaş simpatie. 

Biserica, şi sf. ei altar, adecă îngrijirea religioasă, duhovnicească, trebus să, fie preocupajţiunea zilnică şi de căpetenie a preotului. Ea, absoarbe întreagă energia 
unui om, mai ales că în multe părţi acest câmp de 
activitate este atât de înţelenit şi plin de pălămide, 
iar în alte părţi atâtea propagande subversive atacă 
la temelie credinţa, noastră, strămoşească. În asemenea 
situaţie, a părăsi cu săptămânile postul: de păstor, şi 
încă în postul sf. Învieri, Şi a-şi lăsă, turma, pradă lu- 
pilor, însemnează, a comite o crimă, faţă de sfânta, che- 
mare de preot şi părinte sufletesc. 

Poporul nu mai poate iubi pe un astfel de preot 
şi uşor poate imită pilda, unui oraş, unde credincioşii 
au pus preotului lor alternativa: «Ori biserica, ori Ca- 
mera, deputaţilor, căci poporul nu poate fără, preot». 

Să dăm mulţumită, Cerului, că, poporul cere preot ;



S5ă a 

8i dacă preoţii îi vor neglijă trebuințele sufleteşti — po- 
porul se va răci tot mai mult de biserică. 

Energia de muncă, ce le rămâne preoţilor după, 
împlinirea celor ce privesc activitatea, pur bisericească, 
să, o întrebuinţeze preoţii pentru participarea la, con- 
ferinţe preoţeşti, pentru propaganda, misionară şi cul- 
turală, precum — spre bucuria noastră — s'au făcut 
unele frumoase începuturi. 

Când iubita noastră preoţime va înţelege acesto 
sfaturi şi pe toată linia se va conformă lor, va fi apre- 
ciată de toţi bărbaţii de Stat şi se vor găsi oameni 
politici, cari-vor apără cu toată căldura, şi insistența 
interesele bisericii şi ale preoţimii cu deplin succes; 
iar preotul nicăeri nu poate apără mai bine interesele 
adevărate ale bisericii, decât la altar şi pe câmpul mi- 
siunii sale preoţeşti. Să nu ne depărtăm deci de altar. 

Lipsa de preoţi este pretutindenea atât de simțită, 
şi dăunătoare intereselor bisericii şi ale statului, încât 
rărirea, şi mai tare a rândurilor aduce pagube irepa- 
rabile mai ales în acest timp de mari prefaceri a su- 
fietului poporului. . | 

Aştept dela preoțimea, noastră observarea, acestor 
sfaturi şi îndrumări. 

re arata air 

3



SCRISOARE: 

PREA CUCERNICILOR PROTOPOPI ŞI CUCERNICILOR PREOȚI DIN 
MITROPOIIA UxGRO-VLARIEI 

cn 

De sigur între îndatoririle de căpetenie alo bise-: 
ricii şi ale slujitorilor ei, stă propovăduirea, evangheliei 
lui Hristos şi a învățăturilor măxrburisite de biserica orto- 
doxă, adică lăţirea, credinţei, întărirea, ei, unde începe a 
slăbi, şi readucerea, celor rătăciţi pe calea. adevărului. 

Dar, ca să ne îndeplinim în mod complect che- 
marea, trebue să nu pierdem din. vedere adevărul cu- 
prins în cuvintele Sf. Apostol Iacob: «Credinţa, fără, 
fapte este moartă». 

n ceeace priveşte credinţa, biserica noastră, își 
face datoria, în măsura pregătirii clerului său şi a 70- 
lului apostolic, de care e pătruns şi condus fiecare 
preot; în privinţa însă a împlinirii faptelor milei creş- 
tineşti, biserica, noastră, e astăzi cu mult de toş îndă- 
rătul frumoaselor tradiţii de odinioară. "Odată, făcei, 
danii celor nevoiaşi, cu mâna, largă. 

Biserica dispuneă de averi mari, hărăzite ei de 
pioşii Voivozi, boeri şi creştini, ori agonisite din buna 
gospodărie şi cruțare, a multor înaintaşi vrednici. 

Nepriceperea, însă a fruntașilor bisericii de a an- 
gajă enormele venituri ale marilor averi în susţinerea 
de şcoale, licee, spitaluri şi tot felul de aşezăminte sa- 
maritene de o parte, iar de altă parte lăcomia călugă- 
rilor greci, cari ni-au venit pe cap şi sau răţoit în 
bunătăţi necâştigate de ei, au compromis acele aveti,
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încât masii patrioţi ai vremii au fost siliţi să le .se- 
-cularizeze. | Si 
„* Astfel am .. ajuns cu biserica nişte săraci în țară, 
- bogată... Da 

Aceasta, nu trebue să ne descurajeze. Poporul nostru 
e un popor bun, evlavios, cu inima predispusă, pentru 
danii pe seama bisericii. Din acest izvor.viu şi puternic 
ne vom puteă, reface din nou grădina activităţii pas- 

'“torale, plantându-o cu tot soiul de pomi, cari vor pro- 
duce bunele roade ale milei creştineşti. 

Iubita, noastră, preoţime trebuo să'şi îndrepteze cât 
“mai des luarea aminte asupra, nevoilor de tot felul ale 
„Pirţilor ci şi să le sară în ajutor cu sfatul dezinteresat 

şi drept .ducător la scop. Sfatul bun este adeseori mai 
de preţ, decât multe bunătăţi materiale. «Cine ştie să 
deă sfaturi, va fi iubit», spune un proverb a lui So- 
lomon (XVI, 193). Dar ca să poţi da cuiva siaturi de 
iolos, trebue să fii om superior. De aceea preoţii suni 
datori să studieze mereu şi să fie la curent cu toato 
chestiunile, care pot să atingă mai de aproape intere- 
sele poporului lor. De ex.: sunt o mulţime de cazuri, 
în care invalizii, văduvele sau orfanii nu beneficiază, 
de dreptul lor, pentru că nimeni nu se interesează mai 
de aproape de ei. Nimeni nu le dă vre-o îndrumare. Şi 
co apreciat ar fi preotul în satul lui, când lumea ar 
vedeă că nu o caz, în care preotul să nu se silească 
a îi de folos fiilor săi sufleteşti. 

Dela ajutorul cu sfaturi, biserica trobue să treacă 
şi la o ajutorare efectivă. Ca să poată face aceasta, 
trobue să-şi adune mijloace. Pentru aceasta, cu ordinul 
nostru No. 2708 din 1921. am dispus ca să se poarte 
în toate bisericile Duminica,.şi sărbătoarea «discul mi 
lelor». Purtarea lui o va face un fruntaş al satului ori 
al parohiei în cursul vre unei ectenii, ca să nu fie stin- 
ghorită, sluja dumnezeească în o parte esenţială, 

Am îost informat, că, în multe părţi această dis- 
poziţie a Noastră a fost primită cu toată bunavoinţa ; 
iar în uuele locuri i s'a arătat oarecare neîncredere. 
Aşteptăm, ca cinstita, noastră preoţime si risipească 
motivele neîncredorii şi discul să se poarte regulat în
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toate bisericile, chiar şi în cele dela, Sf. Mănăstiri pe timp când sunt cercetate de vizitatori mai numeroşi, 
Se recomandă ca pe disc să se aşeze o hârtic cu inscripţia «Pentru fondul milelor». Aceasta, Inai ales'la oraşe ca să ştie dăruitorii, în ce scop dau. . | 
Suntem la; începutul începutului ; dar — dacă su- mele adunate întrun şir de ani se vor depune la o bancă din apropiere —, fondul va creşte an cu an şi va forma un capital, din al cărui venit vom puteă da 

ajutoare fie mai mici, fie mai mari, după cum no va 
Îi puterea, 

Vom urmări cu atenţia Noastră pe cei ce vor află, 
mijloacele de sporire ale acestui fond şi cei ce vor 
ajunge mai curând să adune. 10.000 lei se vor face vrednici de recunoştinţa Noastră. 

Cu arhierească binecuvântare.
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