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Mf\RELE ÎNVJ=\Ţi\TOR 

de G. GALACTION 

Este acela care, acum douăzeci de veacuri, a început, pe 
ţărmul lacului Genisareth, între s�raci, umiliţi, femei şi 
copii, învăţătura lui dumnezeiască. Noi creştfoii ortodoxi 
răsăriteni, prin educaţia noastră religioasă generală, nu 
dăm deosebiţă luare aminte lucrului şi strădaniilor pămân
teşti ale Mântuitorului nostru. Suntem deprinşi să vedem în 
Iisus Christos mai 'cu seamă pe Dumnezeul biruitor şi 
sălăşluit de-a dreapta Tatălui, şi mult mai puţin pe Cel 
Ce petrecu în lume, învăţând şi ostenindu-se pentru noi 

Este de mare folos sufletesc să adunăm cucernicia şi ru
găciunile noastre la picioarele Fiului lui Dumnezeu, dar 
este deopotrivă de folositor să medităm la Cel Ce a luat 
chip de rob şi a trăit printre noi ca să ne zmulgă din 
robia păcatului. 

Desrobirea aceasta, Iisus Christos a început-o prin pro
povăduirea evangelică. Aproape trei ani Mântuitorul a 
fost asemenea şi a purtat numele acelor luminători ai 
poporului, destul de mulţi în vremea aceea în Israel, cari 
desluşiau legea şi îndemnau pe'oameni la o viaţă religioasă. 
A fost şi el un rabi, înconjurat de un cerc de ucenici şi 
de valurile mulţimii dornice să se instruiască. La .fel cu 
ceilalţi învăţători iudei, Iisus predica, în ziua Sabatului, în 
casele de rugăciune. Şi tot la fel cu ei, predica în casele 
particulare, la umbra smochinilor şi aiurea, unde împre
jurările erau prielnice şi locul liniştit 

•
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O notă specială a obicinuinţelor didactice ale Domnului 
este, poat�, învjţământul lui făcut la ţărmul apelor. Fiindcă 
poporul adunat era prea numeros, pentru înlatnrarea îm
bulzelii, Domnul intra adesea într'o barcă şi aşa, de pe 
apă, înYăţa mulţimile grămădite pe ţărm. 

Invăţătura aceasta ni-a fost păstrată de ucenicii din 
preajma lni şi de secretarii m�i târzii ai acestora. Această 
învăţătură este comoara sufletească a omenirii de două mii 
de ani încoace. Dar precum în zilele Invăţătoruluj, tot aşa 
şi în timpii de după el şi mai cu seamă în ceasul de faţă, 
doctrina creştină trebue să-şi facă drum, printre mii şi mii 
de contraziceri şi de obstacole. 

Descoperirea lui Iisus Cbristos însemnează un frâu pe 
care raţiunea, mândria şi mai cu seamă patimele noastre 
îl ra bda cu multă anevoinţă. 

).lintea ome'lească este asemenea cu acea fată din poveste 
pe care frate· e ei, Fât-Fn1.mos

1 
o lasă în castelul Zmeilor 

şi-i da cheile pe mână, ctt îngăduială să desene şi să intre 
în ce odae o pofti, numai în cutare odae, care se desene 
cu cutare chee, să nu intre că e mare primejdie. 

Sora lui Făt-Fnl.Dlos se duce drept la odaia oprită, des
chide uşa şi...... dă drumul Tartorului Zmeilor! 

Aşa a păţit cugetarea noastră, tăgăduind învăţătura l\1ân
tuitorului, deschizînd toate uşi1e şi deslănţuind multe _-din 
nenorocirile noastre de azi. Iisus Christos a zis: ., Fericiţi 
cei · săn„ci !... Fericiţi cei ce plâng!... Fericiţi cei blânzi.... 
Fericiţi cei prigoniţi l -Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata 
,oastră multă este în ceruri!" 

Ştia acest învaţător gahleian că plata tuturor acestora le 
va fi socotită şi dată, într'o zi, în centri? Suntem convinşi 
că ştia! L-am, vă,mt biruind moartea, l-am vlizut h1z1ial din

1110,ji, cu ochii lui Pavel . ai lui Petru, ai lui Ioan şi ai 
tuturor celorlalţi, câteva sute! 

Dar pentru ce Iisus trebuia să vină pe pămînt, să sufere 
şi sa învieze din morţi? Pentruce Dumnezeu a ales mo
dalitatea aceasta şi nu alta? 

De aici încolo începe curiozitatea, şovăiala şi răsvrătirea. 
Totul se amestecă, înaintea minţii rebele, se descumpă-
neşte şi se dărâmă. 

Cine l-a văzut, însă, pe Iisus Christos în\·iat din morţi 
e la adăpost de orice djelie şi de orice poticneală. El a 
înviat din morţi; este destul Filosofia, cu şcollle şi cu si..: 

� 
·J
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stemele ei nenumărate, nu poate să mă înveţe mai mult Ră
ţionamentele, obiecţiunile şi concluziile ei sceptice ori 
negative pier ca o clae de fân, înt:r'un incendiu. 

Invăţătorul Iisus Christos nu ne-a lăsat o doctrină di
scutabilă şi relativ�. Dacă ar fi numai atât, creştinismul 
nostru ar sta între filosofia lui Socrate şi a lui Epicur. El 
ne-a lăsat viaţă şi putere, în pârghia sufletească incompa
rabilă a învierii lui din morţi 

Tot ce nu putem să înţelegem din creştinism şi din de
scoperirea iYlântuitorului, stă subt garanţia şi subt ipoteca 
ridicării lui prea glorioase din mormânt 

Cine poate să-l vază înviind d·i"n ·morf i, a deslegat nodul 
gordian al incertitudinilor filosofice. 

Iisus este, la început, Invăţătorul - cel mai vrednic de 
iubire şi cel mai adânc-, pe care 1-a avut vreodată omenirea. 
Dar atât n'ar fi destul. Iisus Christos a .sigilat învăţătura 
predicată, din luntre, pe ţărmii Tiberiadei, cu sângele său.. 
El s'a jertfit pentru doctrina adusă în lume, întărind astfel 
adevărul ei. 

Insă nici această supremă jertfă n'ar fi fost în deajuns. 
Iisus Christos a înviat din mormânt, dovedind cu putere du, m
nezeiască adevărul celor spuse de Invăfătorul Galil.eian. Şi 
învierea aceasta este scara lui Iacob, cea care uneşte pă
mântui cu cerul. 

CUGETĂRI 
... 

de N. IORGA "· 

Martirul e necesar, neapărat; lumea zice atunci: trebue 
să fie ceva în această idee de vreme ce un om a murit 
pentru dânsa. 

* 
* * 

Cea mai bună închinare către Dumnezeu e să păstrăm 
în sufletele· noastre ceva din dumnezeirea lui. 
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IISUS FE APE 

de V. VOICULESCU 

Iisus umbla pe ape ... ţi namile de valuri 
Se prefăceau, supuse, în lespezi sub picioare. 
O pârtie croită de-a dreptul până' n ma/teri 
Ii netezia ca 'n palmă talaz11,ri şi vultoare. 

Departe, 'n sorbui lacom, cu vântul împotrivă 
iVevolnici, ucenicii uitase să se roage. 
Corabia, o coajd de nucă costelivă 
T rosnia în _pumnii mării clătindu-se din doage. 

Furtuna înteţită-i orbia cu pra/ul apii 
Şi pulberea amară le înneca gâtlejul. 
Dar tot vedeau cum colo se umilesc nahlapii 
.Şi 'ntr-o cifrare lină se schimbă 'ntreg vârtejul. 

Şi 'neremeniţi de spaimă, ţindndu.-se de funii, 
Priviau cum uriaşa nălucă se tot dttce : 
Cu mâinile în lături pluti a 'n bătaia lunii 
Tăind şi cer ţi ape ca o imensâ cruce. 
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FIUL LUI DUMNEZEU 

de T. ARGHEZI 

cMai suot multe alte lucruri. 
făcute de 1isus. Dacă toate ar fi 
tost cu deamănuntul scrise, cred 
că nici n'ar jocăpea în lume căr
�ile ce Ic ar cupnnde" (X�î, 25J. 

:om, E1·ni�f{11<!l"slul 

:\Iuritorul vulgar care trăeşte în solda penibilă a na
turii, salariat cu două mese pe zi şi cu o şedinţă de 
somn, supus legilor, ordonanţelor şi regulamentelor, re
spectuos faţă de gloriile finanţei şi ale proprietăţii, bolnav 
de stomac şi de nervi, încărunţit �ră vreme, însurat în 
rândul lumii, cu copii, cu poliţe, şi cu funcţiune precisă 
pentru ieşirea la pensie, citeşte Stâota Scriptura ca o 
consolare supremă. 

A fost prin urmare, pe vremuri, un om care nu era 
nici magistrat, nici ofiţer, nici profesor, nici preot, nici 
arhivar. Bugetul Statului, diploma, licenţa, doctoratu�, sa
lariul şi avansarea i-au fost acestui om cu desăvârşire 
străine. Camera si Senatul, dreptul de vot şi democraţia 
nu făceau parte din preocupările lui esenţial�. Presa şi 
Teatrul il lăsau destul de rece. El zi"cea: « Eu sant alfa 
şi omega> după cum altul ar fi spus: tSunt �Iinistru 
al Justiţiej >. 

El vorbia de pasările cerului şi de îmbrăcămintea stră
lucită a crinilor - şi lumea se ţinea fermecată după el. 
Negustorii îşi lăsau coşurile cu martă, pe-carilor le scăpa 
din mână năvodul, ajutorii-contabili părăsiau registrele, 
la auzul cuvintelor lui ch,date, neobicinuite la bărbaţii cu 
răspundere socială şi ifos. E:ând omul acela, conrupă
torul, distrugătorul de cariere întemeiate, trecea printre 
robii şi slugile societăţii, trezia în fiecare ascultător an 
desgast nelecuit de meserie şi o şperaoţă fierbinte. 

La un popas, fermecătorul vedea adunaţi în jurul fiinţii 
sale, întru' tot curată, mii de ascultători obosiţi. Atunci 
el ridica mâirule spre ceruri şi, la ruga lui, se făceau venind 
coşuri cu pâine albă şi vase cu peşte fript. Şi încrucişân
du-şi braţele deasupra fântânii, apa se făcea vin adevărat, 

' 
J._ 
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pentru adăparea gloatelor uimite. Şi de-alungai împără
ţiilor de pustietăţi străbătute puterile lui neînchipuite se 
desfăceau în miracole, ca vâlva sonoră a unei orchestre 
în liduri şi dansuri. Din cotiturile drumului el ridica ologii, 

din morminte m_orţii. Mireasma cuvintelor lui însănătoşia 
vigodle defuncte ale sufletelor, sceptice de c:vilizaţii culinare. 

La problernere de logică şi de raţiune ale învăţaţilor 
guvernamentali, el· răspundea uscând un srnochin sau rea
mintind pilda cu cămila şi cu acul. Spiritul critic univer
sitar se găsia enervat, plictisit: omul pildelor şi al cu-
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136 CUVÂN1'UL 

vântărilor cu tâlc nu ţinea socoteală de nici un calapod 
şi duhul lui umbla în iarba şi florile lui Dumnezeu, de�culţ. 

Persoana lui Iisus din Nazaret reprezintă răzbunarea 
universală a insului robit în meschinărie socială şi tmpo
vărat de admirabilele stupidităţi ale naturii. In fiinţa sacră 
a Mântuitorului bat năzuinţele omenirii neputincioase. Cu
vântul Evangheliei aduce iluzia tare că omul a putut tot 
ce a voit iotr'un moment al veciei şi făgădpiala că el nu 
e destinat unui jug perpetuu, de convenţiuni şi instincte. 

Deopotrivă îngenuche la crucifix şi Napoleon şi Stan al 
Paraschivii. 

Dacă Evanghelistul Ioan scrie adevărul - şi cine s'ar 
putea îndoi de scrisul fecioriei lui Ioan? -viaţa Domnului 
a fost infinit mai complexă şi mai plină de cât oe-o spune 
Scriptura. Pentru că închipuirea şi intuiţia nu greşesc t> 
niciodată, ele ar putea să ne povestiască într'o carte cu 
frumuseţi şi limpede inspirată, ade'l,ărata viaţă a Fi1dui

Ceresc scrisă de un cercetător al inimilor triste. 

GÂNDURI 

de A. VLAHUŢA 

Noaptea Invierii? Par'că toate florile pomilor înfloriţi 
atinse de sfinţenia c...easului aceluia, se prefac în clopoţei 
de argint şi cântă şi ele în noaptea de Paşti slava tll,il

relui iubitor de oameni, care a pătimit şi s'a jertfit pentru 
mântuirea noastră. 

* 

** 
' 

Fii liniştit! E fericire pentru toată lumea. Mai întâi ai 
fericirea pe care ţi-o <lă raza ta dinăuntru, lurpina min-
ţii tale şi bunătatea inimii ţale. Dar natura cu bogăţia pri
veliştilor ei, cu farmecul veşnicei reiooiri a podoabelor ei! 

Dar fericirea de a putea face pe altul fericit! Dar spe
rat:1ţele ! Dar visurile! 
... . 
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CAPERNAUM* 
de GIOVANNl PAPINI 

tmd. de Ap. O. Culea 

Şi lucrurile acestea le spunea Iisus Galileienilor1 pe pra
gul caselor albe, pe pieţele umbroase ale oraşelor, pe 
marginile Lacului, sprijinit de o barcă trasă la mal, spre 
seară, câI).d soarele roşiatec coboară la asfinţit, chemând 
repaosul. 

Mulţi îl ascultau şi-l urmau pentrucă, zice Luca, « cu
vântul său era puternic>. Cuvintele nu erau tuturora noi, 
dar omul era nou şi nouă era şi căldura glasului său şi 
bunătatea ct o aducea acel cuvânt ce ţâşnia din inimă şi 
mergea la inimă. Era nou accentul lor şi nou înţele
sul ce-l prindeau din gura ceia, privirile iluminate şi 
lacome. No Profetul aspru, vociferând în locurile aride 
departe de oameni, solitar, care sileşte pe alţii să vie la 
el, dacă voiesc să-l audă. Acesta e un Profet care trăeşte 
ca om între oameni, prietenul tuturora, care iubeşte 
chiar pe cei ce nu-l iubesc; un tovarăş simplu şi blând 
care trece printre fraţii lui, îi caută unde stau, unde lu
crează, în case, pe uliţile populate, mănâncă pâinea şi bea 
vinul cu ei la masă şi dacă e nevoie de o mână pescarului 
ce se trudeşte să-şi scoată plăşile, i-o dă şi aruncă tutu
rora un cuvânt bun: celui trist, bolnavului, cerşetorului. 
Cei simpli, ca şi animalele şi copiii, simt din instinct cine 
îi iubesc, îi înţeleg şi sunt ferkiţi când vin - chiar şi faţa 
li se schimbă - şi se întristează când pleacă. De multe 
ori nu-l lasă, se ţin după el până Ja moarte. Iisus îşi 
petrecea zilele cu ei, mergând pe jos dela un sat la altul, 
vorbindu-le stând jos în mijlocul lor. I-a fost deosebit de 
dragă acea coastă bătută. de so.1re a Lacului său, în lun
gul albiei de apă blândă şi limpede, abia•agitată de Yâo
tul pustiului, abia populată de bărcile ce o mărginesc 
tăcute şi par, de departe, fără stăpâni. Coasta de apus a 
Lacului a fost adevăratul său regat; acolo găsi cei dintâi 
ascultători, cei dintâi convinşi, cei dintâi ucenici . 

• ) Din «Sloria di Cristo" .•
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La Nc12aret se opri puţin. Aci se va întoarce mai târziu, 
tnsoţit de cei Doisprezece şi urmat de faima minunilor 
sale şi-l vor trata ca toate cetăţile ilustre ale lumii lşi 
cele mai ilustre 'n nobleţă: Atena, Florenţa) cum au 

tratat pe acei dintre cetăţenii lor ce 1€.-au făcut mai vestite

de cât altE>le. După ce l-au batjocorit-I-au văzut copil: e 
posibil vreodată să deYie un mare profet ? - au cercat 
să-l arunce in prăpastie. 
f' In nici un oraş nu se opreşte ca <>ă rămâe. E un Ră-
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tăcitor, Iisus: aceia ce omul sedentar ar spune din pragul 
uşii sale: un Vagabond. Viaţa lui e o eternă călătorie. 
lnaintea celuilalt, - aceluia ce fu condamnat la nemurire 
de un condamnat la moarte-, este adevăratul fidov Ră
tăcitor. Se născu în popasul unei călătorii şi nu într'un 
han de oraş numai pentrncă tn Betleem nu era loc pentru Fe
cioara nazarineancă. locă la sânul mamei e condus pe 
lungile şi înfierbântatele drumuri ale Egiptului. Din Egipt 
se reîntoarnă la apele şi vei;deaţa Galileei. Dela Nazaret 
merge adesea la Ierusalim, să facă Paştile. Glasul lui Ion 
îl cheamă pe malurile Iordanului; un glas lăuntric ii mână 
în pustiu. Şi după 40 de zile de foame şi ispite, începe 
neodihnitul vagabondaj, din oraş tn oraş, din sat în sat, 
din munte în munte, dealuogul Palestinei. De cek mai 
multe ori îl găsim în Galile1a lui, la Capernaum, la Co
razin, la Cana, la Magdala

i 
în Tiberiada. Adeseori stră

bate Samaria şi şade bucuros lângă fântâna Sichar. Când 
şi când ii întâlnim în Tetrarchia lui .Filip, la Betsaida, 
la Gadara, la Cesarea, la Gerasa, la Perea lui Irod An
tipa. 1n Iudea se - închide bucuros la câteva mile de Ie
rusalim, în Betania, sau la Iericho. II atlăm şi prin Fenicia, 
prin părţile Tibrului şi ale Sidonu1ui. Schimbarea la Faţă 
se 1ntâmplă pe vârfurile muntelui Hermon, in Siria. După 
Inviere apare in Emmaus, pe malurile· lacului Tiberiada 
şi in sfârşit în Betania, la casa celui înviat din morţi, unde 
îşi lasă prietenii pentru totdeauna. 

E Călătorul fără repaos, Rătăcitorul fără casă, Pribeagul 
îndrăgit, Exilatul voluntar în propria lui patrie. El singur 
spnne că nu are nici măcar o piatră pe care să-şi odih
niască capul, şi e adevărat că nu are nici patul lui propriu 
ca să aibă unde-şi petrece nopţile, nici odaie care să se 
zică că e a lui. Adevărata lui casă e drumul care-l poartă. 
mereu, cu cei dintâi prieteni ai lui in căutarea altor prieteni 
noi; patul său brazda de pe câmp, banca unei luntri, umbra 
măslinului. Câte odată doarme în casele acelora :::e-1 iubesc, 
dar e un musafir grăbit cu popasuri -scurte. In cele din
tâi timpuri îl aflăm mai adeseori la Capemaum. Iti
nerarul lui de aici începe şi aici sfârşeşte. Ma teiu nu
meşte Capernaumul ccetat�a sa•. Micul sat de pescari şi 
ţărani dela început s'a mărit in ultimile timpuri neîncetat_ 
Aşezat în drumul caravar!.elor ce veniau dela Damasc 
spre mare, devenise încetul cu încetul un târg negustoresc 
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de oarecare însemnătate. Au venit de s'au aşezat aici: 
meşteşugari, negustori, samsari, prăvăliaşi. Oameni de fi
nanţă, ca muştele ce caută perele stricate, au alergat aci: 
vameşi şi celelalte unelte ale fiscului. Micul târg ajunsese „ 
cu timpul un oraş de amestecătură in care toată socie
tatea timpului -ba erau acolo şi soldaţi şi prostituate - era 
reprez�ntată. Capernaum, oglindit în apele Lacului, aerisit 
de adierele apelor şi colinelor apropiate, nu era întreg 
ticăloşit ca oraşele siriane, ca Ierusalimul. Erau aici ţărani 
cari mergeau în fiecare zi la câmp şi pescari ce-şi 
treceau viaţa în bărci. Bună, săracă şi simplă lume; oa
meni cărora se putea vorbi şi de altceva decât de mărfuri 
şi de bani. Puteai să răsutli în mijlocul lor. 

Sâmbăta Iisus se ducea la Sinagogă. Fiecare avea voe 
să intre acolo, să cetiască, să discute despre ceia ce �
s'a cetit. Era o casă simplă, o singură odaie goală, unde 
mergeau în tovărăşie, prieteni şi fraţi, să viseze, să facă 
dialectică tn jurul lui Dumnezeu. 

Iisus se ridica, cerea un sul din Scriptura Sinagogii- mai 
adesea Profeţii decât Legea - şi cetia cu glas domol două, 
trei, patru, câteva versete. Apoi începea să vorbească 
cu, o elocvenţă cutezătoare şi bătăioasă care incurca pe 
Farisei, mişca pe păcătoşi, cuceria pe săraci, fermeca 
pe femei. 

Vechiul text se transfigura pe neaşteptate, devenia 
transparent, actual pentru toţi; părea un adevăr nou, o 
descoperire făcută atonei, o cuvântare simţită pentru în
tâia oară; cuvintele, uzate prin vechime, uscate prin re
petiţie, căpătau viaţă şi culoare: un soare nou le a.uria, 
rând după rând, silabă după silabă ; cuvinte proaspete, 
inspirate în clipa aceea, strălucitoare î.n toţi ochii ca o t 1 

revelaţie neprevăzută. 

CUGETARE 
de LAMARTINE 

Nici o sforţare omenească nu se pier<\e, nici o pică
t,ură de sânge vărsată pentru idee nu rămâne stearpă. 
Aspiraţiunile înrădăcinate ale neamului omenesc sunt pentru 
societate ceea ce este busola pentru corabie; ea nu vede 

. ţărmul, dar duce la el.
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SCRISORI CĂTRE PREOŢI 

III 
de GH. O. MUGUR 

Activitatea socială a unui preot începe de la hărnicia lui 
în gospodărie, de la îngrijirea serioasă şi nesfârşită a bise
ricii, de la învăţăturile date între zidur

i

le casei Domnului, 
de la împărtăşirea copiilor de şcoală cu vorba şi virtuţile 
faptelor lui şi se continu_ă cu munca misionară în urmă
rirea vieţii şi nevoilor fiecărui parohian precum şi cu o sta
tornică activitate în instituţiile de propăşire pentru popor. 

Casa preotului trebue să fie icoană. Gospodărită şi cu.
rată ca frumoasa casă a trecutului, ea trebue să· fie un aprins 
indemn pentru. inima satului. Să-i momiască pe toţi. Şi cură
ţenia ei şi ograda ei de patriarhală bogăţie şi poarta c� 
frumoasă şi florile de pictură dintre stâlpii albi ai pridvo
rului, să le simtă şi să le doriască toţi. 

Frumuseţea lucrurilor şi buna rânduială din româneasca 
noastră gospodărie trebue să ducă .pretutindeni la iubirea 
de casă. De adevărul, de pacea şi poezia acestei case atârnă 
binele şi înaintarea oricărui popor. 

Pe pământ nimic nu. e mai sacru de cât căsuţa aceasta, 
unde, ca în familia Vicarului din Wakefield ori ca Î1'l casa 
Dulgherului de Rembrandt, toată viaţa omului, cu bucuria, 
cu durerea, cu îndoiala, cu credinţa şi iubirea lui se pe
trece acolo, clipă după clipă. 

Când vântul necazurilor din afară suflă cu putere asu
pra sufletului tău, ce plăcere să gru;eşti sub coperişul casei 
tale inima care să te mângâie; dacă lumea ce te împrej- . 
mueşte e rece şi pustie, ce p1ăcere să găseşti în căminul 
tău pe zeiţa castă în gândurile căreia să întâlneşti cele mai 
înţelepte cărţi, iar dacă, obosit în fine, părăseşti pământul 
de muncă, ce plăcere să găseşti sub bolta de lumină a 
casei tale, perna albă de vecinică odihnă şi mâna cea tru
dită care să-ţi pună pe piept „ Cartea sfântă a din care ai 
scos in viaţă, răbdare şi curaj. 

Acolo, înăuntrul casei, se deapănă tot firul de umbră şi 
lumină al vieţii omeneşti. 

Intâia trudă a omului a fost să-şi facă un cuib. Intro 
scorbură de pom, sub o boltă de tufe, pe podul unui lac, 
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în văgăuna unei stânci, lui îi trebuia un adăpost în care 
sa-şi închidă inima şi spaima. Şi veac de veac, omenirea 
s'a trudit să îmbogăţiască şi sa înfrumuseţeze casa ci de 
z.c-îmbet şi de lacrimi.

1Iichelet, marele poet al istoriei, a descris cu emoţie,
in Olanda, căminul poporului »care spune şi descoperă tot". 

IJa fermecat acolo această căsuţă curată pe care un tablou 
de Van Laer, o gravură după Brauwer sau Dick Hals, 
.câteva ţesături de Utrecht, statuia de pământ a lui ,vilhelm 
de Orange, un copil care citeşte, pâlpâirea soarelui în asfinţit 
şi o grădină de flori la ferestre şi pe pridvoruri o fac ne
spus de veselă şi primitoare. E un poem de duioşie. 

Ca această intimă şi nepărăsită casă de aiurea aşa tre
bue să ajungă prin muncă şi adânca înţelegere casa noa
stră, - casa noastră românească. 

O floare, 9 cadră veche, o icoană, câteva velinţe pe pă- <�•
reţi, undneri de ştergare în cuie, un tron bătrânesc, o fur-
că, o armă, tm vas de lut în firida peretelui, colivia copi
lului prinsă de grindă, o căldăruşă cu fiori pe masă şi cură
ţenie ca pe podeaua de nori a cerului face casa primitoare 
�i această casă luminată de floarea albă din fereastră şi 
imbogătâţita cu Cartea sacră pe masă va ţine mâine în 
nauntrul ei pe lucrător şi pe plugar, va sparge orânda 
de la cârciuma din sat, şi va adăposti într'însa gândurile 
generoase ale unei lumi !}Oi, - lumea muncii şi a păcii. 

Şi. plugarul şi .lucrătorii oraşului trăesc mai mult afară 
din casă şi asta a făcut ca gustul împodobirii de altă dată 
să scadă sau să se piardă. tot. 

Cine a iubit casa şi viaţa dintr'însa, acela fireşte e şi cel 
ce a înfrumuseţat-o. 

Iubirea de .:asă a dus în ţari le germane la cea mai frumoasă 4<
desvoltare artistică, la nişte lăuntnlri pe cari nu le poate 
întrece de cât cerul, luncile de fiori, gradinile, codrii, na
tura. Arhitectura germană a făcut din fiecare casă o po
doaba, un lucru pitoresc, ce,·a de album. Casele ei începând 
de la cele medievale din .:.. ~ iirenberg, Augsburg, l\Hmchen 
şi până la căsuţele de ţară ale muncitorilor din nisipurile 
Pomeraniei sunt toate, toate1 ni�te fermecătoare cuiburi 
de artă. Firide, balconaşe, logii, coperişuri ţuguiate, obloane 
zugrăvite, fân:1re în zid

1 uşi săpate, inscripţii gotice şi o 
fericită lipsă de simetrie, fac din fiecare casă un atrăgător 
lucru de artă. 
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• 

CUVÂNTUL l43 

Oraşele şi satele sunt adevărate muzee de arhitectura. Pic
torii le Y-isează., călătorii stau pironiţi înaintea lo·r, artiştii 
le cântă. 

Dar, lăuntrul? O podoabă, de la vatra în faţa căreia s'a 
cetit Edda ,·eche, basmele lui Grimm, suferinţa lui \\-er
ther, idila lui Herm.an şi-a Doroteei şi până la roata roman-
tică de depănat. 

Acest interior ne descoperă. viaţa intimă, reveria şi misti
cism ul german, din care a înflorit filozofia lor înaltă şi 
lirica cea mai frumoasă de la Biblie încoace. 

Casa noastră a devenit · tristă. Satele ţării sunt de o pri
niitiva, de o sălbatică înfăţişare. Te întunecă. Ce departe e 
bordeiul bogatelor câmpii româneşti de casa de lemn a 
elveţianului, de colivia de brad a pescarului norvegian, ori 
de sănătoasa casă de zid, cu curtea ei de iarbă şi de fiori a 
ţaranului engle>z . 

Şi totuşi, o cucernică iubire a fost în trecut pentru acest cuib 
de suferinţă. şi de poezie, care e casa românească. In ea art 
înflorit la dulcea căldură. a vetrii basmele copilăriei, în ea 
s'a tors clin caernl vremii :firul fericit al cronicei româneşti. 

Dacă viforul vremii a ruinat-o, şi a săracit-o, îmbogăţiască
se cel puţin cu arbori şi cu flori. Nu se mai poate închi
pui o casă de ţara fără gradină, fără pomi, fără bucuria 
unui liliac în fereastră., fără căldăruşa cu muşcate în pridvor. 

O curte rostită în care mâna sfinţită a preotului a sădit 
un pom, un trandafir, ,·a fi în totdeauna predica cea mai 
pă�runzătoare.  Casa nerostită şi neîngrijită scade prestigiul 
de învăţător al preotului. Acel preot nu va putea să. povă
ţuiasca nici.odată. 

Grija de buna rostire a bisericii trebue să fie una cu a 
casei. Să o covârşiască chiar. Casa sufletului nostru, ca pa
harul din dumnezeiasca cugetare a lui Iisus, trebue să :6.e 
curata şPn năuntru.l şi'n afara ei. Sunt biserici şi chinovii 
unde totul, ca'ntr'un giulgiu ţesut de pustietatea rremii, 
stă înfăşurat în pulbere şi păinjeniş, unde covoare de artă 
putrezesc pe· piatră ori pe mucegaiul zidw;lor, unde nespus 
de sc�mpe icoane se strică şi se fură, unde cărţile şi odoa
rele stau risipite prin strane, prin firide şi pe fereşti, unde 
pânza albă a perdelelor de icoane c un zăbranic de fum, 
iar coperişul sfinţit al pristolului e ştergar de necurăţenie 
1a cele patn1 colţuri ale mese:i. 

:-Ju lux, ci s:implitate cura�, nu aur şi pietre scumpe, ci 
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strălucire de raze, curăţenie cerească, rostire şi grijă vie 
pentru ele. Cuvântul preotului, ochiul lui, gestul lui, mâna 
lui, să le facă şi să le impună. 

Şi sunt biserici a căror grădină din prejurul pustiu al 
zidurilor e o sălbatică împletitură de spini, de burneni veni
noase şi de crăci, un câmp de gunoi în care putrezesc sfără-

1mături de cruce, cioburi de sticlă şi garduri de morminte.
Sunt curţi de biserici pe care nu le desfundă 'de cât focul. 

In grădina bisericii trebue să se lămuriască munca şi 
poezia din sufletul preotclui Nu ghimpi şi cucută, ci pomi 
de rod treb:i.e să înfrumuseţeze pământul Acolo sub norii 
albi de flori ori în umbră tare de ramuri să găsiască loc 
de reculegere şi durerea şi iubirea. 

Când treci cu trenul în Cornual1 în câmpia de jos a En
gliterii, rămâi înmărmurit de frumuseţea grădinilor bisericeşti, 
cu urne de flori şi iarbă curată. Bătrânii citesc, femeile lu
crează, iar copiii se joacă pe nisipul carat al cărărilor bătute 
de soare. 

De la Pisa la Genova grâdinile bisericeşti şi cimitirile 
oraşelor sunt aşa cum le numesc Italienii, adevărate Campo
Santo. 

Am trăit o vară întreagă în grădina bisericuţii elveţiene 
din Cortaillod. Acolo am cetit „La nouvelle Heloise". Era 
grădina de lectură a satului Bătrânul Bonnat, preotul bi
sericii, sta de vorbă cu copiii sub un măr de pictură. Un 
tablou cultural, cel mai frumos tablou viu, icoană ce nu se 
şterge din minte, ci moare odată cu ea. 

Ce se găseşte în jurul bisericii, aceia trebue să fie şi 
împrejurul casei fiecărui om.· 

Preotul e dator să arate pomul lui, trandafirul lui, pri
saC4 şi cuiburile lui, să ducă ultoana de îmbogăţire la casa 
pustie a nevoiaşulu.i1 să-i dea seminţe din grădina sa, să 
povăţuiască şi să îndemne pe toţi la sădirea şi îngrijirea 
pomilor, căci sădind pomi sădim viaţă, belşug, mireasmă, 
ploaie la vreme, sănătate şi podoabă. Din sufletul şi silinţa 
preotului trebue să se treziască în inima oamenilor dra-
gostea primitivă de arbori şi de flori ' 

Cea mai instructivă serbare a noastră, serbarea sădirii 
pomilor, trebue să înceapă nu numai de la şcoală, dar şi 
de la biserică. In fruntea copiilor şi-a poporului trebue să 
se vadă preotul, cu sapa în mână, ca un simbol al săditorilor
de viaţă şi de fapte. 

• 
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NE PLÂNGEM ... 

de Preotul TEODOR BĂLĂŞEL. 

cLăsaţi fumul de tămâe şi orga, 
lăsaţi-le impreună cu fercstiele 
gotice şi giamorile zugrăvit_e, pe 
seama teatrului şi ocupaţi-vă de 
Lazăr, eare aşteaptă la poartă• . 

.Tolm Ruski,: 

Ne plângem că Biserica merge rău. Ne plângem că 
slăbeşte credinţa în popor şi că _poporul priveşte rău pe 
preot. 

Ne plângem numai. Dar cu plânsul nu învie morţii. 
Plânsul cel mult dacă usucă ochii celui care jeleşte şi 
inspiră milă pentru el. Dar preotul nu trebue să fie un 
cerşetor, un suflet îngăduit de milă. El se cade şi trebue 
să fie: lumina lumii şi sarea pdmântutu! şi căpetenia cea 
mai cu autorit-1te a poporului. Infăţişându-se altfel, rolul 
lui se şterge, indiferenţa poporului îl înneacă şi încet încet 
trece la muzeul de vechituri. 

Biserica şi deci preotul trebue să fie un element viu 
în organismul social al unui popor, să fie puterea sân
gelui lui, sufletul lui. 

Şi care e rolul preotului în mijlocul poporului ? 
Desigur nu acela al disputelor teologice seci, nici al 

intrigilor vulgare, al răzbunărilor şi al altor îndeletniciri 
vătămătoare. Rolul preotului tl afli cetind şi înţelegând 
aşa cum trebue Sfânta Scriptură, iar nu luându-te numai 
după anumite pasagii, care îţi convin, fiindcă în acest caz 
vor fi atâtea pasagii şi atâtea tâlmăciri câte vor fi şi ca
petele şi atunci se vor naşte dispute seci, care ne vor 
răpi timpul pentru cele bune şi folositoare ale vieţii. 

Altul e rolul preotului, alta e chemarea lui. 
O foarte mare parte dintre preoţii noştri, tineri şi bă

trâni, ba chiar o bună parte dintre Ierarhii noştri cred 
că rolul preotului stă numai în cetaniile molitfelnicului, în 

2 
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predica bisericească, in muzică şi în savâr;;ire.1 serviciilor 
Sfintei Liturghii. Dar acest rol nu e de ajuns, io mijlocul 
unui popor ignorant, sărăcit şi istovit de vremuri rele şi de 
o tmeni rai, po ;âltit de foame, gol, despoiat şi izbit de
toate necazurile unei vieţ1 ticăloase. Buna, foarte bună
este mângaierea ce ţi-o d.1 cetania Sfintelor C.1rţ1, dar te
ascultă omul c:1rc: o' d mânc,it de trei zile: şi căruia per -
ceptornl şi ..::ămătarul ii :;�uturJ. ::,Î cc:Olbd. din vatră, iar
copiii şi nevasta ii st,rn got 11 zgribuliţi după sobd rece
şi-i cer mămăliga:> «Toate bune, parinte; frumos ce1e5ti,
cânţt îngereste ş1 grăieştl dumnezeeşte; dar ce mă fac eu
cu sărăcia? S;:urt: n'am ce mânca şi '-u ce mă imbrăca;
sunt sărac lipit pământului şi tot mai c�reţi să vă dau!•

Hotărît, rolul preotului este dublu, <lupa cum şi firea 
omului dublă este: trup şi suflet. Auzi? Trup ş-i suflet. { \ 
Intâi trupul, pentrucă sufletul ad locueşte, nu în văzduh-. 
Fa-;c crimă cel care Ct\ltivă trupul în p<1guba suflc:tului,
dar tot crimă face şi cel ce c..1lfr,;ă n'lmat sufletul, iar pe 
trup ii da uitării. Să vezi. Ceteşte Sfânta Scriptură. la-o 
de la un capăt şi sfâr;�5te-o la celălalt. Haga bine de 
sea oă c::ea ce cite,ti. Stai, gândeşte-te Ici inrelesul adânc 
al celor �e cite.;ti. ca nu cumv..i �-., lnţelegi altfel. Vezi 
că Damnezeu a f!cut p:: om zi<li,du-i rnai î 1tâi trupul 
din pamânt şi apoi i-a dat suflet V'tU. B !gi d '! seamă? 
lntâi trupul. �lare c sutl-'.tLll omul11i, rn li m,1r� decât în
treag1. lume, dar 'ntâi t�up 11. :\ler�1 nai te pe toa·ă Sfânta 
Scriptură veche şi noua. Ş1 ce v� 21? Grijă şi de unu şi 
de altul: şi de trup şi d s 1ft �t. Rain p.a•nântc::;c, cu fo
lunţ pom rodttO'"I ,i ape crst"lli'le, JJrtf� dt! anim'llt! şi 
roa1e coapt ·, o:-peţe, mâac�ri, b \ut r şi aice de nevoe 
ale trupu:ui, în amestec minuoac co pO\'cţe, porunci şi cu t 
legiuiri privitoare la su fler.. Cc: e raiul pamâ11te:;c. in care 
fură aşezaţi cei dintâi oam,..ni? c� e pspătarea lui Dum
nezeu sub form-t celor tre, c"\lători la umbra stejarului 
din Va'c:a :.la"TllYe? Dar '.'iacriti.cii!e tiilor lut Adam, ale 
lui Avrdam, :'\oe, şi ale tuturor Patriarhilor po;:>orului 
evreu? Ce e Mielul Paştelui la lu<lei? Hrănirea lor cu pre
peliţe şi ma'1ă în pustie? Adăp.uea po;>orului însetat .cu 
apă din stân,:a. în pustie? Ce sunt pâinile punerii înainte? 
Săturarea în pustie de către Hri�tos a celor 3000 de oa
meni cu 5 pâni şi 2 peşti ? Prefacerea apei in vin. la. 
nunta din Cana Gal leei? Ce rost au tămăduirile trupeşti, 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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săvârşite de Mântuitorul HrisLOs şi alţi sf .1ţi? Mielul Pa
ştelui, pâinea :;;i vinul de la Cjna cea de taină? Ce sunt 
agapele apostoliceşti, mesele de dragoste ale primilor 
creştini? Dar praznicile şi pomenile, şi acele mese de 
nuntă, blagoslovite .de Biserică şi de multe ori prezidate 
de preoţi? Oare nu tot atâtea simboluri cari ne aduc 
aminte de datoriile ce avem către trupu-rile noastre? 4 Cine 
îşi urăşte tmpul său şi nu-l hrăneşte şi nu-l încălzeşte 
pre el?:. întreabă cu drept .cuvânt marele Apostol Pavel. 
Cel ce-şi neglijează trupul său, înlesneşte peirea lui îna
inte de vreme. Ş1 în acest . caz, nu este întocmai celui 
ce-şi ridică singur vieaţa? Şi nu cade oare în osânda Isca
rioteanului? Şi dacă e vorba ca întru împărăţia lui Dum
nezeu să �e cheme mare acela care nu va invăţa numai, 
dar va ţi lare, nu se înţelege oare de aci că nu trebue 
să Iii un învăţător abstract, sec? Credeţi-mă, o mie de 
concertţ relig oase şi o mie de predki nu preţuesc cât 
o binefacere data la timp celui ce are nevoie de ea. Bine
şi frumos, prea frumos este, când dai poveţe frumoase
cuiva, dar când îl ajuţi la nevoie, o! e cu mult mai mult!
ln ziua cea înfricoşată a judecăţii, Supremul Judecător nu
ne va întreba dacă am cântat, am cttit sau am predicat
frumos, ci ne va întreba scurt: «Ai dat de mâncare celui
flămând, ai adăpat pe cel însetat, ai îmbrăcat pe cel gol,
ai ajutat şi mângâiat pe cel în necazuri?>

1n vederea acestui dualism omenesc, trup şi suflet, Bi
serica ortodoxă a împărţit „în două părţi foarte distincte 
clirosul ei călugăresc şi mirenesc. Călugărul, fără soţie, 
fără copii, fără legături cu societatea, reprezintă mai mult 
-prin excelenţă-partea sufletească; de aceea cinul că
lugăresc se şi cbiamă cin îngeresc. Şi învăţătura şi vieaţa
lor trebue sa. aibă în vedere mai mult sufletul. Aci trebue
să avem pilda cea mai înaltă <lespre ceea ce va să zică
Yieaţa sufletească, propriu zis, pe cât este omului cu pu
tinţă. Aci trupul se mortifică în folosul sufletului. El se
lasă mai puţin îngrijit, îmbrăcat în rassii

J 
adică o treanţă

de haină, pe care lepădând o, n•meni n'ar mai lua-o. Tot
ac, mâncarea şi băutura sunt mai puţin trebuincioase ca

• restului <le oameni. Incai de bani, de averi şi de orice
altfel de strânsură, ce se poate vedea la ceilalti oameni,
aici nici vorbă nu poate, fi. Drept aceea, cine �:::-ea Să se
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devoteze mai mult părţii sufleteşti şi să fie o perfectă 
pildă pe această cale, treacă tn clirosul călugăresc. 

Pentru folosul obştesc mai mult, pentru a fi o pildă de 
armonie între trup şi s.uflet, că omul e dator· să iogri
jiască deopotrivă de trup ca şi de suflet, Biserica Orto
doxă a înfiinţat clirosul mirent::sc. Preotul mirean are soţie, 
copii, gospodărie, necazuri şi nevoi, ca ori şi ce mirean. 
Se deosebeşte de mirean numai prin darul său şi poate 
şi prin haina sa. Şi darul acesta, dacă il înalţă în ochii 
celorlalţi oameni, apoi îi impune şi numeroase şi grele 
datorii. De ce? Pentrucă Sfânta Scriptură îl pofteşte să 
fie lumina lumii şi sarea pământului şi-l mai pofteşte 
să fie pildă vie în mijlocul poporului, făcându-se tutulor 
toate, ca pe toţi să-i dobândiască, cum grăeşte marele 
Pavel. Preotul de mir este sfeşnicul care trebue să lumi
neze înaintea oamenilor sub amândouă raporturile: ca preot
şi ca mirean, adică cu privire la trup şi la suflet. �urnele 
lui de preot mirean îi arată calea ce trebue să urmeze în 
datori;:. sa. Drept aceea, nu e frumos ca noi preoţii să 
ne punem la adăpostul răstâlmăci'rii de canoane şi texte 
ale Scripturii, în scopul de a ne scăpa de obligaţia noastră 
cea mai firească. Intreagă Sfânta Scriptură şi toate le
giuirii� noastre bisericeşti arat� că preotul mirean este 
deopotrivă dator a purta grijă de nevoite atât sufleteşti, 
cât şi trupeşti ale păstoriţilor săi. 

De câţiva ani se tot vorbeşte despre o activitate «extra
bisericească> a preotului. Mai •întâi să ne înţelegem 1n 
vorbă. Există cu adevărat activitate «extrabisericească»? 
Fiindcă totul se imiteaz.ă la noi, am imitat dela tnvăţători 
activitate «extra>. La preot nu se potriveşte. Căci ce 
înţelegem prin vorba Biserica? Inţelegem societatea tutu- , 
lor creştinilor ce mărturisesc o credinţă. Şi dela aceasta 
societate şi-a primit numele şi casa to care se adună cre
dincioşii cre-şt=ni pentru trebuinţele sufleteşti_. Aşa dar când 
zicem Biserică, zicem societatea tuturor creştinilor. Parohia 
e şi ea o mică biserică pusă sub păstorirea unui preot 
şi tot ce vom lucra aci, în parohie, noi preoţii, facem 
lucrare curat bisericească, nu «extra bisericească». 

Iată dar firescul cerc al activităţii preotului cât este de 
larg. E o ruşine chiar să mai vorbim dacă trebue sau nu • 
ca preotul să aibă această activitate, când aceasta e da
toria lui cea mai de căpetenie. Na zic să lăsăro «fumul 
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de tămâie şi orga>, . dar iar suntem în greşală, dacă vom 
crede că preotul să se mulţumească să cânte numai şi să 
dea numai cu cădelniţa, fiindcă: « Lazăr aşteaptă afară la 
poartă•· 

Inţeleg să se discute dacă învăţătorul trebue sau no 
să facă activitate «extraşcolară>, pentrucă el se. prezintă 
în alte conditiuni care-în aparenţă-l'ar putea împiedeca. 
Căci de fapt rolul tnvăţ"torului e mai mărginit decât al 
preotului. Invăţătorul a fost un ajutător al preotului altă
dată. Azi ins'ă i-a luat înainte, fiindcă s 'a deşteptat mai 

• de dimineaţă, a înţeles mai de grabă cursul vremii şi a
avut numai un singur stăpân. Preoţii an mai mulţi stăpâni
şi ştii vorba ceia: cel ce slujeşte la mai mulţi stăpâni

1 

moare tot slugă. Să o spunem drept; nu e aşa că azi
suntem socotiţi a fi în urma învăţătorului, noi preoţii, pe
care trebue să-l urmăm şi să-l ajutăm, în ce? tocmai în
aceia ce constituie adevăratul rol al nostru! Şi s'a în
tâmplat acest lucru pentrucă noi am părăsit o moştenire,
care era a noastră, şi acum suntem chemaţi de cei ce
ne-au luat locul spre a le da ajutor la lucru, spre a le rodi
tarina, care era· a noastră odată. Iată unde ne duc di
sputele teologice şi subtilităţile filosofice. Am tăcut sau
oi-am certat între noi şi ·alţii au lucrat. Noi am rămas
filosofi morţi, şi poporul "'rea suflete vii.

Iată pentruce am ajuns indiferenţi tn faţa poporului;
ba chiar silnici şi ,rednici de vorbele lu-i batjocoritoare.
[rnpărăţia Lui Dumnezeu nu se dărueşte, se câştigă prin
lupte; şi numai luptătorii cei vrednici o câştiga.
Când Supremul Judecător ne va cere sufletele păstoriţilor
noştri şi nu vom avea de unde i-le da, ce ne vom face ?
Oare ne vom scuza cu luptele noastre sterpe, cu credinţa

., fără roade şi cu pred1cile noastre pline de citaţii evan
ghe!ice şi ticluite după cel mai uscat manual de retorică ? 
El nu ne va cere de acestea, ne va cere sufletele. Sufletele 
însă s'au răpit de Aotichrist, care le-a momit cu mâncare 
şi băutură. Şi Hristos ne-a dat nouă preoţilor poruncă 
lămurită şi hotărîtă; «Nu trebue să se ducă să-şi cumpere 
bucate, daţi-le ,·oi lor să mănânce�. Auziţi preoţi? Să 
daţi poporului să mănânce I 

Şi cum vei putea face aceasta, stând numai cµ cartea 
la subţioară şi lăsând pe popor să înnoate în sărăcie, stors 
şi gâtuit de cămătari şi de toţi antichriştii ? Na te mai 
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da 1n dosul Sfintei Scripturi şi a sfintelor canoane, rău 
înţelese; ieşi la lucru şi la lucrarea ta până seara; ia în 
mâinile tale neobosite şi vii chestia cea mare a bunei 
stări trupeşti şi suf1eteşti a păstoriţilor tăi săraci şi în
tunecaţi. Lucrează împreună cu ei, dă-le pilda cea bună, 
dă-le hrana trupească ca şi pe c�a duhovnicească şi nu
mai atunci vei fi preot adevărat. Să nu ne mai legănăm, 
drept aceea, fraţilor, în visuri de orientali, să fugim de 
luptele sterpe dintre noi, de disputele teologice-f1losofice, 
cele fără folos şi fără de sfârşit şi să ne punem pi! lucru 
până· nu e prea tâi:ziu. Atâtea case de cetire, biblioteci, 
muzee, şezători 5i adunări de copii aşteaptă cuvântul şi 
fapta voastră, atâtea bănci populare, obştii şi cooperative 
săteşti aşteaptă sprijinul hotărît şi luminat al preoţilor ..... . 

Să-l dăm cu dragă inimă, c1ci. « L-izăr a1?teaptă afară 
la poartă»! 

GÂNDURI 

de A. VLAHUŢĂ 

Te umple jalea, când te gândeşti câtă risipă de timp, 
de forţe şi de bani, e în biata noastră ţară, căreia nu i 
rămâne mângâerea părintelui din Scripturi, duioasa mân
gâere de a-şi putea deschide într'o zi braţele spre a-şi 
primi înapoi pe fiii rătăciţi şi pocăiţi. :\!orţii ei nu mai 
înviază, pierduţi ei nu se mai iotorc. 

* 

* * 

Strângeţi-vă la o laltă toţi câţi simţiţi în voi dorul de 
muncă �i setea sfântă de adevăr, umpleţi-vă sufletele de 
cea mai adâncă evlavie ptntru trecutul glorios al neamu
lui acestuia, încălziţi-vă de cea mai entuziastă iupire pentru 
patria voastră apărată cu atâtea jertfe pentru frumuseţile 
acestui pământ frământat în sângele atâtor viteji şi fa
ceţi ca fiecare gând şi fie�are pas al vostru să fie pentru 
bicele şi înălţarea neamului românesc. 

* 

* * 

Urzeşte _şi ţese în tăcere pânza ce crezi că ţi-a fost 
dat s'o- ţeşi. Nu te întreba pentru cine. 
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... 
FIGURI DIN BISERICĂ 

Preotul Ioan Agârbiceanu 

de IOAN G. SAVIN 

E unu: .Jin <,ei m,,i pule. mici prozatori ai noştri. A impus 
dela primul sau volum, aparur acum aproape 20 de ani, 
în editura «Luceafarnlrn»_în Buda-Pt>sta. Scrisul său aducea 

ceva nou, proaspăt. Fraza-i scurtă, aspră uneori, era ume
zită de un cald suflu de bunătate, to care îşi îmbrăca lumea 
umilă a s�telor ardelPneşti, de unde-şi torcea firul povesti-
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152 CUVÂNTUL 

rilor. De o caldă bunătate creştină, pastorală. Tânărul autpr 
îşi făcea atunci studiile de teologie la Buda-Pesta, pregă
tindu se pentru slujba altarului. Cărturarii Blajq.lui unit îl 
sortiseră studiilor înalte şi profesoratului, trimiţându-l să-şi 
facă aci doctoratul în teologie. Chemarea sa pentru lite-

, ratură, dorinţa de a sluji ca preot sătesc, undeva, intre cei
umiU şi neajutoraţi, dragostea pentru vieaţa de ţară cu în
tâmplările ei felurite, i-au abătut paşii" îndărăt spre Blaj şi 
apoi către altar. Nuvela sa «Două iubiri> cuprinde poate 
ceva din frământările de atunci. 

Şi acestui suflet, înfiorat de artă şi însetat de apostolat 
după ce şi-a primit, în sguduiri de plâns, din mâinile Vlă
dicăi Mihaly, darul sfânt al preoţiei,· i s'a dat, sau mai de
grabă a cerut să i se dea, una din cele mai umile parohii 
din părţile :Yfoţilor săraci şi întunecaţi. 1n parohia din Bu
cium-Şasa a păstorit ani dearândul Părintele Agârbiceanu. 
Aici şi-a «potolit• râvna evanghelică Parintele Man din 
;Luncuşoara» şi tot aici îşi va fi aprins c luminiţa> Părin
tele Pârvu dm nuvela «In luptă •· sau îşi va fi înfăptuit fru
moasele-i idealuri pentru «parohie> clericul Vasile Mure
şan, din «Arhanghelii,;. 

Trecut în frumoasa parohie a Orlatului din părţile Si
biiului, trăieşte clipele mari, pe care atât le-a aşteptat, ale 
intrării oştilor noastre î!) Ardeal, pe care a trebuit să le 
insoţiască spre ţară în clipele dureroase ale retragerii. 

In Moldova refugiului şi a înfriguratei aşteptări a victoriei, 
de care el nici când nu s'a îndoit, şi-a pus cuvântul şi 

· scrisul în slujba acestui crez, dând acele splendide pagini
de rugăciune, avânt şi neîntrecută nădejde «Cuvinte către
oastea ţării>, apărute atunci în «Neamul Românesc», iar
acum în volumele «O lacrimă fierbinte> şi «Zilele din urmă
ale căpitanului Pârvu1>.

Reîntors -îo Ardealul dezrobit, i s'a încredinţat direcţia
., ziarului «Patria> din Cluj. Dar şi aici a fost tot la amvon,

cum la amvon a fost în cea mai mare parte din opera lui
literară. Când, după cumpenile grele ale acestui război,
ne-am întors «acasă> şi în Ardeal, erau atâtea de refăcut.
Şi a conduce prin presă opinia publici!; în ,aceste vremuri
turburi, era una din supremele datorii de bun public şi
imper�u naţional. Şi Părintele Agârbiceanu şi-a împărţit
vieaţa între scris şi altar, servind în două ipostaze ace
luiaş ideal.

... 
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Căci acesta e înţelesul întregei opere a Părintelui Agârbi
ceanu: A pus literatura în slujba gândului sdu evanghelic. 

Şi aici e covârşitoarea importanţă a scrisului său pentru 
lumea noastră bisericeasca. 

Nu voiu face aici anali.za critică a operei sale literare. 
Nu aceasta e ţinta acestor rânduri. 

Dar ţin să subliniez, pentru cercul cât mai larg al preo
ţimii, tot acel tribut de idealism, de îndemn pastoral, de 
caldă şi cuceritoare simpatie pe care Agârbiceanu a re
vărsat-o cu îmbelşugare asupra figurilor de preoţi din po
vestirile sale, aducând prin aceasta un nepreţuit serviciu 
lucrului bisericesc. 

Se îndătinase doar în literatura noastră un fel curios 
de a prezenta ge preot. Subiect de anecdotă şi caricatură. 
·Nu e vorba numai de trivialitatea anecdotei lui Speranţia,
dar chiar la un Sadoveanu sau Duiliu Zamfirescu - ca să
nu citez pe alţii - nu-l găsim pe preot, arareori altfel, de
cât în figura de batjocur� a Păr. Ciotică din «Şoimii• şi
•Crâşma lui Moş Precu:,; sau în aceea a lui Popa Vasile
«Buză-tăiată din «Viaţa la ţară» a d-lui Zamfirescu.

Agârbiceanu reabilitează pe preot ca chip literar. 
In lo�ul preoţilor oropsiţi şi batjocoriţi, apare la el, în 

o caldă lumină de simpatie preotul luptător, idealist, îm
povărat adesea cu toate acele necazuri mărunte ale vieţii,
dar ţinfmd veşnic trează. «luminiţa» menirii sale spirituale
- duminiţa ce se mistue neştiută, adesea nepreţuită -
dar după ce a rărit cât de cât ceva din întunericul care
apasă peste satele noastre•. ( «In luptă:,;) Şi din această sim
patie literară, câştigată acum ca un bun cultural, a izvorît
o binefacătoare înrâurire socială.

Ceea ce a făcut pentru societatea şi preoţimea rusă un
Potapenko,- cu povestirile lui din vieaţa preoţimii luptă
toare, cum e cunoscuta-i povestire cln slujbă adevărată> 
sau ceea ce a încercat tot acolo preotul literat Petrov 
trezind prin romanele sale -cum e «Pe urmele lui Hris
tos.,.- o nouă vieaţă în sânul preoţimii, dându-i un nou 
prestigiu în Rusia ritualului poliţist al ţarilor, a făcut la 
noi Părintele Agârbiceanu. 

Căci ce adâncă putere de înrâurire are literatura în 
drumul către apostolat, către faptă. 

Idealurile plutesc ademenitoare sus în lumea nereală a 
postulatelor. Le visăm ln primele avânturi ale tinereţii şi 
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)e părăsim adesea la primele docniri cu rf'alitatea. De
sprinse de cadrul sever al vietri, ele se aseam:ină norilor 
călători, împurpuraţi de blândele re::,frângeri �Ic· rau lor în 
asfinţit, fără a fi fost străbătute d� ;ispra mânie a fulge-

·ruloi - ln ropot de ploaie - deşi numai ac,-asta rodeşte.
Idealurile evanghelice trebuiesc scobori te din veşnicul 

·Jor lacăş de slava şi prinse în cadn, I realităţilor zbuciu
mate ale v1eţ1i, spre: a putea fi înfar 1ui1e.

Ce imbold put, rnic s.pre faptă poană în ele aceste plă
smuiri literare, aceste figuri de preoţi, cari trăesc, se sbat,
luptă, iubesc, se frâng sau biruese, cari au tot ceeace e
omenesc în ele!

Io locul preceptului mort, a textului searbăd din ma
nualul paragrafat, ţi se pune în faţă. viaţa ademenitoare
sau aspră, aşa cum e ea, dar care te chiarnă, pe �are o

simţi
_, 

o trăieşti .1 

Şi cu cc dur roasă ironie relevă Părintele Agârbiceanu 
- el, preotul co'lvins - toată z_ădărnici. a ... ·estor «teorii"
de pe catedră sau din manual. In nuvf la cln lupta•, -care
dacă e o podoabă a Hteraturii noastre, de ar-c:eaş cla,;;1că.
frumuseţe ca �i «Popa Tanda• a lui Slavici, e şi un admi
rabil tratat "Viu de pastorală-, vedem pe Părintele Pârvu în
luptă pentru nevoile lui �i ale satului .

• . • c Părintelui Pârvu .ii v,-nirâ aşa d � câteva ori în minte 
învăţăturile unui dascăl: « Lunea te-apuci să aduni date 
pentru predica da Duminica viitoare. Ceteşti cărţi, şi tot 
ceteşti şi tot însemni. Marţia şi Miercuria le ordonezi şi 

• scrii predica. Joi o înveţi încet, iar V meri o zici cu glas
tare. Pe urmă, Sâmbătă grijeşte pe cât poţi să nu vorbeşti
multe ca să-ţi rămână glasul curat». Dar la cuvintele
acestea, fără să vrea îi venea să râză acum. Şi cu su
fletul înviorat, fără nici un gând rău, îşi z1cea, ca şi când
ar continua poveţele profesorului: Pe urmă, Duminică după
ce ai gătat cu sfânta slujbă şi cu predica, te pui şi flueri
odată in biserieă. să te lege oamenii. Atunci cel puţin
te-ar ţinea ei să nu mori de foame» ..... . 

Căci doar aceasta e viaţa. Aspră. şi în luptă. Şi cel ce 
luptă birue, se ajută pe sine şi pe alţii. 

Preoţii din povestirile Părintelui Agârbiceanu nu sunt 
nici buni, nici răi. Ci aşa cum sunt în adevăr. Cu neca
zurile, cu scăderile, dar şi cu năzuirile lor către bine. 

Aşa e părintele Vasile Tudoran din Lupeni, care, do-
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horit de sarăc1e, ar vrea să se ducă în America, dar 
se întoarce din drum la primul necaz al altuia mai nă
căjit din satul lui; aşa e şi c:u părintele Lupaşcu, care-şi 
îngroapa o mân'e v-eche cu dascălul, pentru a putea porni 
şcoala cea noua din �at. şi chiar pc rintele Stan, care, 
dacă e rău de gură, arc suiletul aşa de bun şi până şi 
părintele Florea Bogdan cel plin de păcate, care se 
.nustră :5ingur plângând de ticalosia sa. 

Volumele «La. ţară> ,{n întuneric• «Trăsurica verde». 
•Luncuşoara io paresimi» - aceasta în întregime închi
natâ minunatelo'r povestiri de creştinească râvnă a po
stului mare, «Din ,>iaţa preoţească• un volum cu crupuri
preoţeş i, «Arhanghelii> roman din viaţa băeşilor de aur
din Ardeal - cu acea trumoasă idilă între clericul Vasile
Mureşan şi Elenuţa - Rodean - , «Popa Man• cu figura
viforosului preot haiduc al Teleguţenilor cei văduviţi de 
atâta amar de ani de faţă preoţeasca şi până la acea 
minunată carte de meditaţii religioase şi admirabile motive 
de predica «Ceasuri c1e seară•, toate sunt străbătute de 
un acJânc şi ca 1 d fior religios, care e nota caracteristică 
a operei sale literare. 

Părintele Agârbiceanu e îo plină maturitate a puterni
cului sou talent. Ahnuri de Bratescu--Voineşti, Sa-do
veanu ş, Gal action scrisul s�u va rămâne în literatura 
noa,-tră. Părinttle Agârbiceanu e unit. Literatura sa pla
nează insă deasupra oricărei deosebiri confesionale. Preo
ţim "!a noas ră întreagă se poate mândri cu acest exemplar 
al'es al ei. Şi ii poate şi citi. Aceasta îi va fi în totdeauna 
de folos. 

CUGETARE 

de N. !ORGA 

Nu te supăra de critica oamenilor întunericului. Vii cu 
lumina îo turn şi vrei să-ţi mulţamiască liliecii, pe cari 
i-ai zburăturit?
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BIBLIOTECILE POPULARE IN ALTE ŢĂRI 

de IOAN T. MARINESCU 
ft 

Democraţia contemporană deşi înaintează uimitor de . 
repede, .,u şi-a găsit încă temelii trainice în viaţă, pentru 
că orice formă sociâlă nouă cere-ca imperativ categor-ic-
o reformă a conştiinţelor. Inainte de a da drepturi unui 
om trebue ca starea lui morală şi intelectuală să-i dea 
putinţa să se folosiască de ele. 

Din nevoia acestei reforme a conştiinţelor, cerută de 
propăşirea democraţiei contemporane, a isvortt una din 
cele mai mari probleme, -care e şi o caracteristică a 
timpului nostru-, probfema culturii masselor populare. 
Io deslegarea acestei probleme s:a dat un rol de căpe
ten:e şcoalei. In toate ţările aproape, ea a fost tranşfor
mată intr'uo fel de microcosm social, cu uo număr ne
hotărît de instituţii de cultură populară, intra şi extra
şcolare, menite să dea fiecărui cetăţean un maximum de 
valoare umană, să desvolte anumite tendinţe şi sentimente 
şi să: călăuz;ască atât individualităţile cât şi colectivită
ţile într'o anumită -:lirecţie voită şi cer_ută de 'noile forme 
de viaţă socială. 

:\'.Culte dia aceste instituţii de cultură populară sunt 
lipsite de ceeace subjugă şi stăpâneşte. Ii vine greu omului 
vârstnic să facă pe şcolarul îmbătrânit în şcoală. Deşi 
simte nevoe de cultură, se tereşte cu toate acestea de tot 

�:! 

ceeace seamănă a scoală. 
,) Din această cauză, mai ales de vre-o 30-40 de ani, 

în toate ţările de progres, a luat avânt o instituţie cul
turală, care nu mai înfăţişează pentru omul în vârstă ne
ajunsurile şcoalei şi· aceasta e biblioteca populară. Ea este 
astăzi adevărata şcoală a omului din popor şi faptul acesta 
îndreptăţeşte, pretutindeni, munca şi jertfa pentru înfiin
ţarea bibliotecilor populare, pentru tnzestrarea lor şi mai 
ales pentru a le face să fie cât mai ademenitoare şi mai 
la îndemâna poporului. 

ln unele ţări, bunioară în Anglia, în Statele-Unite, în 
Germania şi pe alocuri în Franţa, bibliotecile populare 
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sunt aşezate în clădiri măreţe cu per�ţii zugrăviţi de cei 
mai mari pictori ai vremii. 

:Multe din bibliotecile americane slujesc şi ca muzee 
de arte frumoase, de arte industriale, de istorie naturală, 
ş. a. Pe lfmgă ele sunt săli de serbări, de concerte şi de 
conferinţe; unele au săli de biliard şi de jocuri şi săli de 
conversaţie îatr'un chip pentru bărbaţi şi deosebit pentru 
femei. 

O sall de biliard şi de jocun la o biblioteci populaiă din Paria. 

Pretutindeni lumea insetată de cultură se sileşte să 
găsiască şi mijloacele potrivite pentru înfiinţarea bibli

lotecilor populare. In Statele-Unite numărul acestor bi
blioteci a crescut, în şase ani numai, dela 3894 la 7193.

1n multe comune găsim biblioteci comemorative înteme
_iate de cetăţeni în amintirea eroilor căzuţi pe câmpul 
de luptă ori pentru pomenirea unui concetăţean al lor, 
care a fost pildă de cinste, de muncă şi de jertfă pentru 
alţii. 

Copiii cinstesc memoria părinţilor lor întemeind bibli
oteci, care- să le poarte numele. 

Bogătaşii se întrec în danii. Cine n'a auzit de daniile 
lui Carnegie şi Rockefeler? 

Librăriile mari au întemeiat pe lângă ele bogate bi-
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blioteci populare. Pomenim numai de «Heimann,;che offent
liche Bibliothek und L"!,-:;ehalle> înfiinţată de librarul Hei
mann la Berlin ş1 de «B,bliothek des Borsenvereins d"!r 
deutschen Buchhăridler», inf1inpua tot <lcolo de Asoc:aţia 
librarilor germani. 

Uzine�e şi fabricele se îngrijesc să-şi aibă bibliotecile 
lor pentru lucrători şi foncţionari. Biblioteca din Essen
Ruhr a uzinelor KrJpp, c011..lu.:iă de µrofc::;orul D-c Ladewig

1 

are ?O.OOO de cărţi. Vrednice de amintit sunt şi bibli
otecile fabricilor germar,e de- \'op!>ele: Bayer dm Lever
kussen, Deinhard din Coblcuz şi :\Ieister din H<:>.::hst a. :\1. 

Io unele ţări, şi în deoseb in Statele Unite, lucrătorii 
au biblioteci la casele lor, îo atelierele lor. Puţinele cărţi, 
bine alese, sunt mângâierea trudiţilor muncitori în cea-
surile lor de ra gaz. 1J

.. 

Fu!co.r.: :nelier o.mc-1cttn îşi are hitihoteca lw. 

ln alte ţări, înfiinţarea, organizarea şi întn:ţinerea bi
bliotecilor popuiare sunt date prin lege în sarcin,1 comu
nelor. ln Anglia, de pilda, dela 1850 încoace în temeiul 
legii '-Villiam E"·art comunele sunt datoare sâ se fngri
jiască de bib iotecile populare cu aceiaşi râvnă cu care 
se îngrijesc dt:: ilnminatul străzilor, de pa,-aj, de bai, de 
aducerea şi distribuţia apei, de abatorii şi grădini pu
blice. Fiecare cetăţean e pus la o taxă comunală p�ntru 
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întreţinerea bibliotecii şi "im ·ni nu protest�ază. Taxele 
vapiaz \ dela comuna la romu na. Cetăţenii fiecarei comune 
îşi tixeaz, t,nca µe c-ire vor s'o plătiasca: O ,m�oi vestiţi 
ca Glaris�one, Ch:\mberla•n. John Lubbo k şi Lord Ro
seberry au fose sprijinitnr,i instituirii ac;-;stor taxe comu
nale. Comun ... le se iau la întrec� re în a institui biblioteci 
mari şi frumoase. 

O grij l c.leo::;ebitJ s� dă bibliot�cilor pu,.iulare o.,;tă!;>eşti 
menite sa tr�z•as:ă in soldaţi gustul cititului. Ostaşii li
beraţi din armată sunt apoi cei ma, sârguitori cetitori ai 
biblioiedlor populare. E vrednică J.e pomenit organi
zarea bib1iotecilor ostăş ·şti în Franţa, împărţite jn biblio
teci de caz:4rmă 1 biblioteci de în �hisoare, biblioteci de 
spităl şi biblioteci de ,orp de gardă. 

In spitale- bolnc1v1i îşi uită de snferinţe şi şi petrec lun
gile ceasuri de- c:onvale.:;,;e-nţă cit1nJ cărţile şi ziarele din 
îngrijita b1b 1 ,orPcă .. , --p1.t;ilul1Ji 

li in:!l"!J,lOUC împarte holnanl-J><Cirţi şi :ri:irc din htl>hOL�a sp,talului 

li f'.'.Tai nu e ţar:ă h r.arn c.o�ietăti :mnme constituite să 
nu se o.,;teni.1-;�� p-;ntrn r;t,pând1red culturu prin biblioteci. 

Io Franţa bunio.iră e ,, S,w (�tt' Franklin , condusă de 
acaJemicianul �- d'Ei ·ht.i.1; L'Union rte la jeunesse fran
�aise-. şi «Ligue de l'�nseig•,ement>. 

ln rtalia: «Soc eta umanitaria ; c Societa pro motrice delia 
coltura popolare •>; ,S'.:>ciet,i delie bihlioteche popolari>. 
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In Austria: « Central verein der deatsch5sterreichi,;chen 
Volksbildungsverein» şi « \Yienerbilduogsverein >. 

In Belgia: «Ligue belge de l'enseignemeot>; «Soirees po
pulaires> din Verviers şi «Les amis de la biblotheque» din 
Gand. 

In Elveţia: «PestalozzigesellschaJt»; «Verein fur Volks
bildung und Volkserziehung>; «Socicte pour l'encourage
ment du bien et de l'utilite publique; «La societe pour la 
propagation des bons ecrits>; «La societe genevoise pour 
l'encouragement des bibliotheqaes populaires>. 

1n Germania: «Bildungsverein fi.ir Arbeiten; «Gesellschaft 
fiir Verbreitung von Volksbildung> înfiinţată de Schultze
Delitsch şi \Virchow; « Commenius-Gesellschaft>; c: Central
verein fur Griindung von Volksb1bliotheken> şi «Verein fur 
offentliche Lesehallen und Bibliotheken >. 

Reviste speciale se ocupă de bibliotecile populare pu
blicând articole de doctrină şi de informaţie asupra che
stitmilor privitoare la ele. Printre cele mai de seamă 
amintim două: .Blătter furVolksbibliotheken und l:esehallen ·, 
publicată în Germania cu purtarea de grijă a profesorului 
Dr. Erich Liesegaog şi c:Bulletin des bibliotheques popu
laires > publicată în Franţa de Musee Pedagogique. 

Io fiecare ţară găsim monografii, care cuprind toată 
experienţa câştigata aiurea cu privire la organizarea bi
bliotecilor populare. Ele sunt preţioase călăuze pentru toţi 
cei ce se ostenesc să ducă omului din popor cartea de 
petrecere şi de folos. Pomenim aici câteva din cele mai 
de seamă monografii de acest fel. În Franţa: «Les biblio
theques populaires en France et a l'etranger> de Maurice 
Pellisson; «La librafrie publique> deEugeneMorel; «Les bi
bliotheques> (2 vol.) de Eugene Morel; .. ce qu'il faut lire 
dans la vie» de Henri Mazel. 

In Italia: «Le biblioteche del popolo> de Ettore Fabietti. 
Io Anglia: «Free public Iibraries> de Thomas Greenwood; 

«The free library> de J. J. Ogle. 
In Germania: •Freie offentliche Bibliotheken und Lese

hallen> de Ernst von Schultze>; «Entiwicklung und Organi
sation der Volksbibliotheken1 de Dr. E. Reyer; c:\Yie grtin
det und leitet man lăodliche Volksbibliotheken> r de J.
Tews; «Handbuch fur Volkstlimliche Leseanstalten> de J. 
Tews; articolul c:Volksbibliotheken» in cEocyclopădisches 
Handbuch der Pădagogik> de Dr. \V. Rein. 
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ln Statele-Unite: «The public library movement în the 
United-States„ de Joseph Le:-oy Harrison; cTravelling li

braries> de Frarik Hutkins; «Public libraries in America» 
de \i\Tilliam T. Ftechter. 

Biblioteoa populară nu este un cimitir de cărţi, ci e o 
forţă vie, un puternic organ de cultură. Bibliotecarul nu 
este un paznic de cărţi, ci un adevărat educator. El este 
sufletul bibliotecii şi de aceia i se dă pregătirea trebuitoare 
în şcoale speciale pentru bibliotecari. [n Statele-Unite, 
după propunerea lui �leh-il Dewey, s'a creat şcoak normale 
pentru bil;>liotecari (lil�rary schools) cu doi ani de studiu. La 
biblioteca făcută de Camegie to Pittsburg �e fac cursuri 
speciale pentru cei ce au de gând să fie cândva condu
cătorii bibliotecilor de copii (The school for the training 
of children's librarian). 1n Anglia se organizează cursuri 
de vară (Summer Schools) de catre The Library Asso
ciation Record. In Germania se ţin cursuri de biblioteco
nomie de profesorul Dziatzko la universitatea dm Gottingen 
şi de Societatea bibliotecarilor germani (Verein deutscher 
Bibliothekare). Mulţi îşi fac ucenicia pe lângă marii biblio
tecari, ca: Dr. Fritz la Charloţtenburg, Dr. Norrenberg la 
Kiel, Dr. von Schultţe la Hamburg, Dr. Ladewig la Essen
Ruhr şi Dr. Liesegaog la \Viesbadeo. 

Cea dintâi grijă a bibliotecarilor astfel pregătiţi e să 
atragă câţi mai mulţi cetitori. De nu vin, le ies ei înainte 
cu cărţile. 

Bibliotecarii sunt călăuzitorii şi sfătuitorii cetitorilor. Ei 
ţin seam� de cetitorii obişnuiţi şi de preocupa.rile fiecăruia. 
Când a intrat în bibliotecă o carte de deosebit interes, dau 
de veste prin cărţi poştale cetitorilor celor buni. Dacă o 
carte cerută e împrumutată cuiva, bibliotecarul are grijă 
ca la înapoerea ei să înştiinţeze pe cel ce a cerut-o. In 
bibliotecile populare din Anglia se întrebuinţează un aparat 
numit 4lndicator», care arată în orice moment dacă o 
carte e în bibliotecă ori e împrumutată. Cetitorii au la 
tndemâoă un registru, în care însemnează cărţile noi de 
care au nevoe; când cumpără cărţi, bibliotecarii ţin seamă 
de dorinţele şi de nevoile cititorilor precum şi de ocupaţiile 
lor. Alte cărţi se aduc pentru o localitate industrială ori 
comercială şi altele pentru un ora.ş agricol ori pentru un 
port de mare. 

, 

3. 
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Io oraşele mari biblioteca centrală are mai multe fili
ale şi ăgenţii de împrumut. Biblioteca din Boston, de 
pildă, are 8 filiale cu câte 10-15000 de cărţi şi 14 agenţii 
de împrumut (distributîng agencies). Când un sat e atât 
de sărac 1n cât n'are de urlde să-şi facă o bibliotecă, se 
uneşte cu alte sate şi iac laolaltă o bibliotecă centrală 
mai mare. Dela aceasta pornesc lădiţe cu cărţi în fiecare 
sat, în aşa fel ca după doi-trei ani să fi trecut prin ele toate 
cărţile din biblioteca centrală. Acestea sunt bibliotecile 
ambulante numite ia Anglia şi în Statele-Unite «Travelling 
libraries>; în Germania: «\Vanderb1bliotheken; K.reiswan
derbibUotheken; \Vaoderbtichereien>; în Franţa: «Biblio
theques circulaotes, bibliotheques itineran.tes» şi în Italia: 
«Biblioteche popolare ambulante». 

a,bliotecli ambulantă pe uli\a unul sat arneric:>n. 

Cine vrea să studieze temeinic vreuna din chestiunile 
la ordinea zilei găseşte la bibliotecar bibliografia com
pletă a chestiunii. 

Adeseori bibliotecarii organizează lecţii de bibliotecă în 
care dau cititorilor neexperimentaţi explicaţii preliminare 
asupra cutărei ori cutărei categorii de cărţi, le arată ce 
pot tn văţa din ele, le citesc pasagiile mai însemnate şi 
le comentează. 

In alte ţări, tn Anglia de pildă, bibliotecarii pun la 
cale asociaţii pentru sprijinirea lecturii acasă. (National 
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Home Reading Uoion). Ei călăuzesc pe cetito.ri şi-i fac 
să cetiască acasă stăruitor şi sistematic; apoi îi grupează 
to cercuri mici locale în cari se discută, se comentează, 
şi se lămureşte cele cetite. Bibliotecarii sunt şi atunci 
călăuzitori bat nici. Ei le arată dicţionarele şi hărţile geo
grafice de c�re se pot folosi, precum şi obiectele ce trebuie 
să vadă în muzee şi pinacoteci în legătură cu cele cetite. 

O grijă deosebită au aceşti bibliotecari pentru sta
bilirea legăturilor dintre bibliotecă şi şcoală. Biblioteca 
este un auxiliar al şcoa1ei. Profesorii împreună cu elevii 
vin să vadă şi să cerceteze, în legătură cu cele spuse tn 
clasă, gravuri, fotografii, hărţi şi altele. De acolo se iau 
cărţile de nevoie pentru cetirile cu elevii în clasă. Pro
fesorii înştiinţează dinainte pe bibliotecari de timpul în 
care vor trata la curs cutare ori cutare materie, de com
poziţiile şi cetirile ce au să dea elevilor, iar bibliotecarii 
se îngrijesc să aducă la timp cărţile indicate de profesori 
şi să tntocmiască bibliografia, de care elevii au nevoie ln 
compoziţiile lor şcolare. 

Grupuri de câte 40-50 elevi vin pe rând şi ascultă 
scurte conferinţe, prin care bibliotecarii caută să le tre
ziască gustul de cetit şi să-i · înveţe cum se foloseşte o 
bibliotecă, cum se caută în cataloage, cum se face un 
buletin de cerere a cărţilor. 

In unele ţări se dă o deosebită atenţiune bibliotecilor 
pentru copii. In săli împodobite cu tablouri din viaţa 
copilărească şi înzestrate cu mobilier ca pentru copii sunt 
adunate cărţi şi gravuri potrivite. Aci se strâng• copiii 
pentru şezători de petrecere instructivă, şezători cu po
vestiri, cu teatru de păpuşi, cu cinematograf şi cu proiecţii 

I fixe. Astfel de biblioteci sunt numeroase în Statele-Unite 
şi în Germania, unde sunt cunoscute sub namele de : 
Kinderlesezimmer, Kinderlesehalle ori Kinderlesestube. 
In Danemarca s'au înfiinţat biblioteci de copii din în
demnul scriitorului N. N. Kristensen. 

Din când în când unii bibliotecari fac cataloage de cele 
mai bune cărţi pentru copii. Io America, de pildă, avem 
catalogul. lui John Sargent : Reading for the Young şi al 
lui Hardy: Fi ve hundre books tor the Young. In Germania 
se publică tn fiece an o călăuză pentru prietenii cărţilor, 
cu titlul: c Wegweiser fur Bucherfreunde, Verzeichnis em
pfehlungswerter J ugendlekture>. Tot acolo se face din 
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când în când şi câte-o expoziţie de cărţi pentru tineret 
şi pentru popor (Ausstellung von J ugend- und-Volks
schriften) cum e aceea de Ja muzeul şcolar din Gleiwitz. 

O rib,io1.:cii Je copii in Suuele-\ ·o.ile. 

Ţara noastă e săracă în biblioteci populare. Din sărăcia 
noastră nădejdea de mai bine ni se îndreaptă spre Biserică. 
Veacuri de a rândul tot avutul nostru cultural a sălăşluit tn 
mânăstirile şi bisericile durate pe vremuri de cinstiţii şi evla
vioşii boeri, de domnitorii cei buoi şi de breslele de meşte
şugari baroici. Să legăm firul prezentului de vechile tra
diţii de cultură din bisericile şi mânăstirile noastre şi să 
facem ca din Biserică să porriiască o puternică acţiune de 
cultură popuîară. 

Strângeţi în jurul vostru, Cucernici Preoţi, pe cei mai 
buni, pe cei mai cinstiţi dintre credincioşii voştrii. Propo
văduiţi-le că o mare putere de viaţă, ce zace ascunsă tn 
Biserica noastră, aşteaptă numai o lovitură de toiag ca să 
ţâşniască afară. Câştigaţi-le sufletele pentru opera cul
turală a Bisericii şi apoi porniţi cu ei la lucru. După cum 

- altă dată, umblând din om in om şi strângând ban cu ban,
aţi zidit bisericile, care fac fala satelor noastre, tot astfel
şi astăzi mergeţi din om tn om şi strângeţi bani pentru
înzestrarea fiecărei biserici cu o bogată bibli0tecă paro
hială pentru popor.
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"PE L 

către iubitul cler din Mitropolia Ungro-Vlahiei 

de MIRON 

l\Il!Yopolit Primat 

Din tinda bisericilor noastre de odinioară au eşit, nu nu
mai primele începuturi de slovă şi carte românească, ci şi 
arta noastră, care sub fericitul mucenic al neamului Con
stantin-Vodă Brâncoveanu a ajuns, epoca de înflorire.

Durere însă, că tot ce s'a produs în direcţia aceasta din 
urmă, fie că s1a lăsat din nepricepere şi neglijenţă să se 
strice prin cele poduri ale bisericilor, fie că s'a făcut schimb 
pe obiecte noi, mai strălucitoare pentru ochii neştiutorilor, 
dar fără nici o valoare, fie că o mulţime de obiecte bise
riceşti, adevărate comori de artă şi de trecut bisericesc-na
ţional, au ajuns în mâinile particularilor, la negustori şi 
anticari şi chiar la cei din străinătate; ba pe ici pe colo 
mai dăinueşte şi azi această înstrăinare. 

Şi cu atât este mai dureros acest fapt, cu cât cei cari 
au avut să păstreze aceste obiecte necunoscând valoarea lor, 
această neştiinţă le-a fost exploatată de cei interesaţi şi astfel 
s1a ajutts la înstrăinart:a celor mai multe. 

Ceeace mai în urmă, au putut aduna şi salva „Casa 
Bisericii" şi câteva alte muzee, este prea puţin, faţă de 

, ceeace s'a înstrăinat şi s'a pierdut. 
De aceea pentru viitor dispunem: 
r. Fiecare preot este dator a cerceta în biserica sa, să

afle ce obiecte vechi are; fie cărţi, tipărituri vechi de orice 
natură, ca paucenii (cărţi de preoţie), enciclice de ale mi
tropoliţilor de pe vre.muri; documente manuscrise, însem
nări, odăjdii, fie chiar resturi din odăjdii, pocroveţe, antimise, 
cruci, icoane, potire, vase de metal sau de lemn, lut şi alte 
monede, încrustături, strane, scaune arhiereşti sau simple, 
cu un cuvînt orice lucru, care'n aparenţă ar părea c,ât de 
neînsemnat. Toate acestea să fie catalogate cu o scurtă 
descriere. 
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2. Fără ştirea Chiriarhului, nu se poate, nici schimba, nici
vinde, nici împrumuta vre unul din aceste obiecte. 

3. Schiţarea lor se va trimite la cancelaria Sfintei Noastre
lviitropolii, unde odată cu acest apel întemeiem o bibliotecă 
a Sfintei Mitropolii şi nn mu.zeu bisericesc pentru a căror 
aranjare am însărcinat pe părintele C. Bobulescu. 

4. Obiectelor, cari vor fi designate pentru muzeul bise
ricesc, li se vor citi înscripţile ş'apoi vor fi clasate după 
importanţa lor. 

5. Prea Cucernicii Protopopi, cu prilejul vizitelor lor ca
nonice, prin parohii, vor sta în ajutorul preoţilor cu sfatul 
şi cu îndrumările lor, chibzuind şi asupra modalităţii de 
a fi împachetate şi transportate asemenea obiecte la l\litro
polie, pentru ca, după.putinţă, să se evite facerea de cheltueli. 

Facem prin aceasta un călduros apel către clerul nostru 
şi de pretutindenea, de a se interesa de aproape de cele 
expuse mai sus atât în biserica sa cât şi 'n oricare altă 
parte; cum şi către orice persoana voitoare de bine de a 
dărui şi de a stărui, ca să doneze asemenea obiecte biseri
ceşti pe seama bibliotecii şi a muzeului Sfintei niitropolii. 

Cttcernicii preoţi înşişi vor avea mângâerea de a fi salvat 
şi contribuit la reconstituirea unui trecut de care pot fi 
mândri, şi subt auspiciile căruia trăind să nădăjduiască, 
că-l vor continua. 

Aşteptând că nu va exista un preot, care să nu-şi fi dat 
silinţa să trimeată un obiect cât de neînsemnat, trimitem 
tuturor mttlţămirile Noastre pentru osteneală şi bine cuvin„ 
tările arhipărinteşti. 

Bucureşti, 1119 Aprilie 1922. 

CUGETARE 

de MARSHALL MATHER 

Adevărata propăşire a unei naţiuni se măsoară nu după 
bogăţia ci după umanitatea ei. 1n viaţă înnaintează nu
mai acela în care inima devine mai blândă, sângele 
mai cald, creerul mai viu şi spiritul intră într'o pace plină 
de viaţă. 
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' FAPTE 

Marea serbare cultural-naţională de la Târgul-Mureş. 
Generajiei noastre îi revine în primul rând datoria d� a exploata şi pe:terenul 

cS 

cultural succesul armelor ridicate pentru întregirea neamului. Când gândul 
acesta se realizează din libera volnlă a marilor ei idealişti luptători pentru 
unitatea conşfiinlei româneşti, alunei fără îndoială ca suvlciile lor sunt fot 
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alâl de valoroase ca şi cele ale soldafului necunoscut, care simbolizează 
vitejia mulţimii anonime în al cărei entuziasm sincer şi curai n'a lr:imbllal 
nici faptele ei vilejeşli şi -nici succesul datorii acestor iaple. 

Unul din aceşti lupfălori este bătranul pafriol Paul Brâtâ�am,, din lnltiafiva 
d!ruia a avui loc �area serbare 
cultural-nafională dela T!lrgul
Mureş în ziua de Duminică 11 
Decembrie 1921. Este a doua 
serbare cullurală după cea dela 
Sighişoar{I, care s'a făcut anul 
lrecuf în Ardeal. Serbarea dela 
Târgul-Mureş are însă o deose
bită însemnătate, prin faptul că 
ea se desllişoară în massa Se
culmii şi la marginea tlirii, unde 
sufletul românesc trebuie să a
bunde cal mai bogat şi mai con
ştient. 

S'au sfin11t în Târgul-�ureş 45 
de clopote, s'au împărtll 105 
bibliofeci populare în întregul 
judet Mureş-Turda, s'au dat 500 
volume penlru biblioleca cen
trala din oraş, s'au împărtil cărtl 
didactice şi rechizite şcolare la 
15.000 de copii, s'au dat 1.500 
abecedare şi cărti de celire pen
tru soldaţii diviziei locale. La 

Pnul Brităş�nu aceaslli {aptă de cultură a d-lui
Srălăşanu a contribui! cu entuziasm şi Ministerul Cultelor şi Artelor. 

Clopolele au fosl lurnale din sfărâmă
h1rile dP. obuze adunate de pe câmpul de 
luptă, după cum celim în in,crlpjie . • T11r-

11aJu-s'a ,rcesl c/oj,o/ i,: ,urni lf/21, sub ,wmui,, 

ReKelu, Fcr,liuau,i ,1! 111/11,-.,1· fi11111111·,io, 

româ11eşfi ,lii:frc Xi:;/ru şi Tist1, tfill scl:ijel,; 

obuu/or d11fma1te, s;,r,· a l' ·.,!, p,,c,·<1 11111rai 

şi dragosft•,, intre lo/i fii: f,fr,i şi i11/1'11 ,,. 

mi-nlirea t•i:e;ilor c,1:;ufi p,:nlr11 î,if,iptufr,·a 

Românfri-.\,[ar,•. 

Ele reprezintă, ca şi cărflle împărlile, 
două admirabile simboluri ale unilăfii 
conştiinţei noastre nationale. 

Clopotele vor suna acum nu numai slava 
numelui lui Dumnezeu, ci şi glasul sân
gelui vărsat şi amest�ca1 cu tărâna ace
stui neam prin spărturile schijelor duş
mane, topite acum pentru a da laudă întru 
eliberarea lui de robia secular� ... 

Cărlile prelnchipuiesc şi ele mersul făcliei 

Şirul de care cu clopote. 

,:onşliinlei noastre na11onale, 

ht 
·,.
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care pornind de prin câmpiile Ardealului. se aprinse mai departe în văile 
Olleniei si Munteniei, reîntorcându-se acum dela patria-muma la tilcele elibe-
rate prin puterea acestei conşfiinfe. 

Cortegiul ce se formase din zecile de care 1rase de câte patru boi mari şi 
frumoşi, împodobite cu ramuri de brad, sub care se ascundeau clopote, cărfi, 
rechizile şi a !te lucruri, era urmat de bătrâni, bărbafl şi femei, pe a căror 
lată sv. celia încrederea că mâine vor li mai muli decât suni asfăzi •.• 

Să veghem deci ca lorfele aprinse de înaintaşii noştri sl:i sfd!luciascl:i dU 
mai departe pânl:i tn Nistru, Dunăre şi Tisa. . . Numai alunei când aceste 
lumini vor păfrunde pânl:i şi tn coliba cea mai umili şi sl:irl:icăcioasă arun
call pe cine ştie ce mqleagurl uitate, vom putea zice că a început cu ade
vllrat consolidarea neamului românesc şi întărirea granitelor tării ... 

cu·oET ĂRI 

de HUME 

Căutaţi un popor lipsit cu totul de religie; dacă-l veţi 
găsi, să fiţi siguri că stă numai cu câteva grade deasu
pra animalităţii. 

* 

de HEROER 

ReLigia e cea mai înaltă umanitate a omului. 

* 

de N. IORGA 

Furtuna ou e pentru fulgerul măreţ şi sterp, ci pentru 
ploaia urâtă şi roditoare. 

* 

Cele mai scumpe amintiri sunt acelea de care e legată 
suferinţa noastră biruitoa·re. 

* 

Dumnezeu? Toată lumina de soare şi toată lumina de 
suflet, care a fost, care este_ şi care poate să fie. 

* 

de S. MEHEDINŢI 
Câtă vreme te scoli de dimineaţă cu gândul la muncă 

şi te odihneşti seara cu gândul la ce vei munci a doua zi, 
e dovadă. că viaţa; ca o apă. bogată, umple mereu vadul 
traiului tău. -
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• 

Spicuiri din rapoartele de anchete sociale 
-=-

Parohia. Cermegeşti din judeţul V ă.lcea. 

Pe valea râului Cerna, la 2 kilomelrl de târguşortll Lădeşli, se întinde pe 
34 kilometri pa1rati parohia Cermegeşll, alcătuilă din satele Cermege�ti. 
Olteanca, Chiriceşti şi Şueşti. 

Parohia este străblUută de dealurî pripornase cu plirăiaşe repezi, cari în 
verile ploioase se umilli şi duc cu ele tot ce le iese în cale. 

ln Cermegeşli, Chiriceşti şi Şueşti ca$ele sunt cam de Doamne ajută şi 
aşezate mai cu rânduială, la linie; în Olleanca parc'ar fi fost aduse de vânf 

şi presărate la voia întâmplării pe sub râpi, pe dâmburi ori la poale de 
"' p�durlci. Unde l•a iosl omului mai aproape de lemne pentru foc şi de iarbă 

pentru vite, acolo şi-a trântit casa. 
Drumurile' sunt râmate de porci şi pline de gropi; şanturile de pe mar

ginea lor gem de nămol şi de ape stătute; podurile sunt stricate. 
P,irohia, cu toate că e atât de întinsa, are numai 242 de familii cu 1065 

de suflete. Mai 1011 poporenii se îndeletnicesc cu plugăritul.. Nădejdea le e 
în mămăligă şi de aceea samlnli mal mult porumb; grâul, spun el, e pentru 
colivele şi colacii morlilor şi penim azimele spoite cu ou, pe care le duc 
plocon naşului, toamna, şi moaşei, la anul nou. 

Li e drag să crească vile şi animale de casă, dar cei mai mulfi n'au 
grajduri penrru ele. Cele mal plăpânde: oile, vljeii şi purceii cresc în casă 
aUUurl cu copiii; cele mai vârlave stau pe afarli adăpostindu-se pe după 
şuri ori după casă. Ar creşte ei şi mai multe vite, dar n'au izlaz pentru 
păşunatul lor. Fiecare are pe locul lui din cârno un petec cu porumb, altul 
cu zarzavat şi cu pruni şi altul de Izlaz. Pe acest petecul de izlaz îşi fine 
vilele, păzite mai totdeauna de copii. Dar cu toall'I paza, vitele scapă ades 
în pet12cul veclnuiul şi de aci gâlceavă. Copili sunt înjurali şi balufl; vitele 
duse de pripas; judecătlle se pornesc; martorii mincinoşi se îmmulţesc: 
răzbunările de tot ielul, pe vite şi copii, se lin lanf. Cu !oală păşunea 
puţină vilele o duc mai bine vara: iarna însă o dac greu de toi. Ies în -..• 
primăvară numai cu pielea întinsă pe oase şi de aceea vezi oplnlindu-se 
câte opt boi la un plug şi abia-I duc. 

Pe vâlcele, pe dâmburi şi râpi sădesc enoriaşii pruni, cireşi, vişini, .meri, 
peri şl gutui. Cei cu boi duc prunele şi merele la vale, spre Craiova şi iau 
pe ele porumb; ceilalll le vând mal pe nimic precupefilor ori le asvârlă 
porcilor. Unii, cari au cazane de aramă. rac din prune tuică : alfli mai ne
voiaşi şi înglotati în datorii vând borhotul primarului, cârcimarulul ori 
vreunui funcjlonăraş mai chiabur din sat. 

Femeile, mal al.ts decând cu scumpelea de după rllzboiu, samllnă cânepă 
şi in şi cresc gândaci de mălase. lama lucrează din lână broboade, mă
nuşi şi hăinufe de copii, Jes dimie şi cos cu mult meşteşug li, catrinfe şi bete. 

ln parohie sunt doul şcoale primare, dar şi copiii şi părinlll lor fug de 
ele. Neavând Izlaz, fiecare sătean îşi !rimele copiii să-l pască vilele pe pe-
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CUVÂNTUL 171 

tecul lui de loc. De lasă copilul vilele la amiazi şi vine La şcoală, nu maj e 
bun de nimic, căci toată dimineafa a alergat după vite prin mărăcini, ori 
a fost blilul şi înjurai de vecini. Mai ales sătenii din Olteanca nu vor în 
ruptul capului să-şi dea copiii la şcoală. De eşti învăfălor, le cinstesc la 
cârcluml!, îli fac zile de clacă, îll dau şi boli dela jug, numai "s� faci cum 
e bine". să nu le iei copil la şcoală. De are unul trei copii, cu chiu cu val 
111 dl! unul ta şcoalli; dacă cumva izbuteşli să-l mai iei încă unul, la al 
treilea nici să te mal gândeşti, dl.-fi găseşti b�leaua. Preotul satului a mers 
din casii în casă să cheme copili la şcoală, dar de geaba. Părinfii ori au 
fUQII de acasă ori au ascuns copiii. De caută învătătorul s! amendeze pe
cel tndărl!tnicl, sar to1i functionarii salului şi-i !)Un piedici. Şi slărulntele 
acestora nu le sunt de geaba; curg plm:oanele pe la casele lor : muschi de 
porc, dlrnafi şi vânat; vara, zile de clacă; iar de Ies prin sat, nu pot să 
ducll câtă băutură li dau la cârciumă sătenii a cllror apărare au luat-o. 

Cei din Olteanca nici local de şcoală n'au şi nimeni nu vrea să-şi dea 
casa cu chirie pentru şcoală. In stl!rşil un om al lui Dumnezeu s'a găsit 
să-şi dea casa. Tot sa tul a sării cu gura pe el să goni ască şcoala dl n casa 
lui. Omul n'a vrut; de aci ceartă cu salul şi cu nevasta, ba şi bătaie. Femeia 
s'a jurat să nu plece din casă. Trei-patru zile cât a făcut tnvăfălorul lecfii, 
femela cu copilul în brate nu s'a mişcai de după sobă. A venit şi preotul 
de 1-a citii molilfele de deslegarea jurământului, dar degeaba. Şi-a luat 
tnvl11torul copiii şi cele IFei bănci şi s'a mutai înlr'o odăilă strâmtă, afumală, 
întunecoasă şi plină de umez-eală. Cine ştie de nu vor goni şcoala şi de aci... 

ln parohi� sunt două biserici, una de zid şi alia de bârne. Irt Dumineci 
şi sllrbălotlle de peste an vin la biserici numai câjiva bălrănl vecini cu 
ele. La Paşli ş1 la Crăciun vine tot satul. De încearcă atunci preotul să le 
fle o predică, iese Primarul la fală şi îi spune lare: .,Lasă, părinte, nu mai 
11ne lumea, că nu mai poale sfa în picioare; dă-le drumul". De îndeamnă 
preotul pe credincioşi să aducă la biserică luml!nărl de ceară curat! sare 
cu gura consilierul comunal ori epitropul: .,e lumea săracă, părinte; n'are 
pe ce mal lua bani". 

ln celelalte Dumineci şi sărbători îşi vede fiecare de nevoile lui. lnvlljă
lorul pleacă la cerc cultural în cutare sal; ·perceptorul frimele vătăşelul să 
cheme pe cutare şi cutare să-şi plăUască dările; jandarmul execută vreun 
ordin. Unii săteni îşi pasc vitele pe locul lor: allii măsură mejdinile cu 
primarul; alfli umblă ·cu copoii pe coaste după epurl. Consilierul comunal 
venit dela o ispaşă chefueşte cu juică; secrelarul şi notarul îşi văd de can
celarie mal mult tn ace_ste zile. când sorocesc şi oamenii să vie la ei. Căr• 
clumile vl!nd tuicll şi în zjua de Paşli. .1 

Cârmuirea salului o au aproape aceiaşi şi aceiaşi oameni ; se aleg pe 
rand, pe tulcă. Candidatul umblă cu litra în ml!nă din om tn om şi după 
el unul cu bota de tuiei! la spinare. Toji fac aşa ; alegătorii beau pe săturate 
de la câjl candidafi suni. 

De slinătate ce să mai spunem; lr-ălesc mal muli cu zilele, pe care li-le a 
dat Dumnezeu şi cu aerul curat al cl!mpulul. De se îmbolnăvesc, nu-i caută 
nimeni. Doctorul, când vine, trage la Primărie, Iscăleşte procesul verbal şi 
scrie preotului să-l aducă la cunoşlinlă boalele molipsitoare, care se vor 
Ivi în parohie. Nu �•a văzut nici odată doctor să intre tn casa săracului, 
sll-1 caute de boală şi să-l înve1e de bine. Ce fc:ce doctorul, face şi agentul 
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sanitar. Vine şi el în comună, da câteva târcoale pe ici pe colo şi scrie şi 
e{ preotului să-l aducă la cunoşlinfă boalele molipsitoare. 

Un singur om se îngrijeşte mai de aproape de ei şi acesta e preotul 
paroh Pavel Popescu. El le a fost sfllluitor în toate nevoile lor; el le dll 
medicamente din f·1Jrmacia parohială pe care a tnhrlpal-o în casa lui; el se 
strădueşte să le lmbunătăllascll traiul. l-a fnvăfat să facă un cuptor eflln pentru 
uscarea prunelor. lnalnle vreme nu se usca în lot salul 10 kgr. de prune 
şi asta în anii de belşug; în ceilalti nici atâta. Azi la fiecare casă găseşli 
10-15 kgr. de prune uscate şi ciltzva oale de magiun.

Ne dăm seamă dl e alilt de greu pentru preotul paroh sll lupte singur
pentru ridicarea culturalll şi morală a parohiei. Piedici de lot felul i se pun 
tn cale. Cei chemat! sll-1 ajute la lucrul cel bun stau de o parte. Sll nu 
dee îndărăt însl!I ln fata nici unei greutl!lfi. 

Să munciascll zi de zi pentru binele obştesc şi mântuirea, pentru ca.re 
se osârdeşte, va veni. 

Din PUTEREA MORALA„ 

de A. VLAHUŢĂ 

lini ._·orbia dăunăz1 un prieten. care tusese în Danemarca ş1 în 
Suedia, îmi vorb1a cu atata entuzu\sm de sănătoasa civilizaţie de 
pe acolo! Oameni cinstiţi, buni, primitori, oraşe curate, o dra
goste între ei ş'o încredere desăvârşită. parcă toţi ar fi membrii 
acelecaşi familii. - seamănă ş1 la tigură unii cu aiti, de mult ce 
se iubesc, de mult ce simt şi cugetă la fel. Prin sate, unde nu 
găseşti om fără ştiinţă de carte, sunt biblioteci frumoase şi săli de 
conferinţe, şi pretutindeni îndestulare. omenie ş1 rânduială: gos
podinele îşi pun dlmiReaţa untul sau laptele de ._-ânzare în mar• 
ginea drumului; trece căruţa cooperativei şi-l 1a: la sfârşitul săp
tămânii îşi primeşte fiecare suma cuvenită; pe unele linii sunt tram
\"ae ca_ri n'au tnxator, - e o cutie în care călătorul îşi depune 
taxn însr;mnată pe indicator, ş1 nici nu-i trece prin minte că s'ar 
putea .... întâmpla şi altfel. ln timpul grevei suedeze de astă ,·ară, 
care lega braţele a mii de oameni, ceilalţi cetăţeni şi-au dat publi
cului ceasurile lor libere - căci acolo toată lumea munceşte -
fiecare a lucrat în ce ramură s·a priceput, ca să nu se zdrunc1ne 
cum,·a comerţul ţării, ca să nu stea în loc viaţa Suediei. S'au 
văzut atunci în Stockholm timp de-o lună şi mai bine deputaţi 
birjari, ingineri şi directori de mirtistere conducând tram,·a1ele, 
pe când gre,·iştii pescuiau toată ziua în port sau îngrijiau de ani
male, căci ele nu trebuc să sufere de pc urma neînţelegerilor din
tre oameni. Şi toate s'au petrecut în cea mai bună rânduială, fără 
intervenţia poliţiei - fiecare cetăţean, fitnd, în orice moment şi în
nainte de toate, un servitor de,·otat al patriei lui. 
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INSTITUŢIILE CULTURALE ALE ŢĂRII 

Asociaţia Andrei Şaguna 

ln anul 1919 clerul Mitropoliei ortodoxe din Ardeal s'a organizat în 
.Asocialia Andrei Şaguna" având de scop : .,apărarea presligiului şi intere
selor bisericii; pomovarea culturii teologice şi a vlelii morale înlre membrii 
clerului. îndrumarea vietll religioase în popor, cultivarea simtului de cole
gialilale între preoli şi ocrotirea intereselor preo11mii•'. 

Mijloacele, de care se slujeşte penlru ajungerea scopului, suni: 
1. Congrese şi întruniri.
2. Conferinle şi cursuri pentru propăşirea culturală a clerului.
3. O întinsă propagandă rdigloasă internă şi ex:fernă, cu grai viu şi în

scris, tn deosebi prin mijlocirea unei socielăll de propagandă alcătuită din 
clerici şi mireni, -blirbati şi fem"i- cu înclinari religioase pronunfale. 

4. Publicarea ori sustinerea unei revis1e pentru viafa bisericeasca, pentru
înaintarea culturala a clerului şi îndrumarea lui în îndeplinirea misiunii 
pastorale. 

5. Editarea unei reviste rell_gioase iluslrale pentru popor.
6. Publicarea unei foi religioase pen1ru copil, tineret şi popor.
7. Rl!lspândirea Slintei Scripturi însotilă de comenlar potrivii.
8. Publicarea şi răsp�ndired literaturii religioase pentru diferitele pături ale

neamului. 
9. lnfflnlarea..ee biblioleci pentru preoli cuprinzând cele mai de seamă

publicalli şi opere de valoare pentru cultura teologică şi bfbllolecl pentru
popor la sale. • • 

10. lnfiinjare de căm1nuri şi azile pentru preofii ajunşi nepuflncioşi, pentru
văduve şi orfani de preofi; de sanatorii şi adăposturi la slatiunile balneare 
pentru preolil bolnavi şi fam!Uile lor. 

11. Suslinerea la centrul fiecărei secfluni a câte unei case cu bibliotecă,
servind lotdeodală şi ca adl:lpost şi loc de întâlnire pentru membrii când 
vin la centrul diecezei. •

� 12. lnliinjarea de socielălii şi' inslilulii pentru promovarea Intereselor ma
teriale ale preollmii. 

13. Tnflfnfarea unui ziar preofesc şi. până alunei, căutarea de măsuri
potrivite pentru lnfluentarea presei în duh mai creştinesc. 

Avulul Asociallei se adună din colizatlile membrilor, din donafiuni mo
biliare sau imobiliare, din legate şi din orice alle venituri. 

Co11d„cerea o are comitetul cenlral, ales pe trei ani de membrii adunajl în 
congres şi compus, afară �e preşedinte, din câte şaple membrii de fle
care seclie. 

Secf-iifr, organizate după eparhii, îşi au reşedlnfa în Sibiiu, Arad, Caran
sebeş, Oradia Mare şi Cluj. Fiecare sectle este condusă de un comitei de 
sectie, ales pe lrei ani şi compus din membrii cari reprezintă seclia tn 
comitetul cenlral, la cari se adaogă până la numărul de 12 alli membrii 
din sec11e. 
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Atât acest comitet de sectle, cât şi ad unaru anuală a . sectiel se ocupll 
de toate problemele bisericeşti la ordinea zilei şi de toi ceace poale inte
rl!sa preojimea, tin3ndu-se seamă în deosebi de interesele locale ale eparhiei. 

Fiece sec-jie se împarte în despiirţămi,ue, după protopopiate, Iar despllrfă
minţele se impari în cerc,1ri religiu:ise. Atât despărtămintele, cât şi cercurile 
religioase suni părti tntregiloare ale Asociatiei şi ca atare în toate actiunlle 
lor sunt supuse controlului comitetului central. 

DespărţJmintele se organizează după protopopiate şi au de scop să pro
moveze interesele Asociajiel şi să tie un viu contact între preojl, dându-le 
astfel pulinta să se ajute unii pe altii cu sfatul şi experienja. 

Mijloacele pentru ajungerea acestui scop sunt: Adunările anuale; confe• 
rinjele pastorale; biblioteca despărtlimântului; conferinje şi cursuri. 

Cerciirile relil[iO!ISe se formează prin împărtirea despărtământului tn grupe 
de câte5-8 parohii .Ele au de scop propaganda religioasă în mijlocul poporu
lui prin graiu viu şi prin înliintarea diferitelor instilulii şi societăti menite 
să sprijiniască acest scop. 

Mijloacele pentru ajungerea scopului suni: 
1. lntrunirea preotilor cercului cel pujin odată pe an tn fiecare comună

din cerc. 
2. Slujirea solemnă în sobor a Sfintei Liturghii, cu predică potrivită îm

prejurărilor locale. 
3. Combaterea curentelor nefavorabile unei vieji creştineşti şi sprijinirea

celQr favorabile chestiei religioase şi în legătură cu acestea răspândirea 
Sfintei Scripturi, ca lemelie pe care să se ,razlme întreaga acjiune a eterului 
în popor. 

4. Introducerea misiunilor poporale rânduite din an , în an tot în altă
comună, în postul Paşlllor, cu meditatii şi mărturisirea poporului. 

5. lnliinjarea instllutllnr caritabile de ajutorare şi îngrijire a nepullncioşi
lor, a orlanllnr şi a bolnavilor, precum şi propovăduirea prin !aptă a ideilor 
de creştinism social. 

6. lnflîntarea soc-ielălilor de temperantă.
7. lnliin(area reuniunilor de înlrumusefarea bisericilor şi îngrijirea cimi

tirelor. 
8. Introducerea colporlagiului de cărti bisericeşti, broşuri religioase, cărji

de rugăciune şi icoane slînle, după rilul ortodox. 
9. lnfilntarea în fiece comună a unei socielătii „Casa Culluralău având

de scop creşterea poporului şi căutând să îmbrăjişeze întreaga viată a lă
ranului român şi să tnchee o legătnră mai prietenească între membrii. 

Societatea .Casa Culturală- se va sili să întrupeze în fapte ideile şi po
vejile propovăduile de Biserică, dând fiinlă aşaămi11telor de ocrotiri sociale 

pe seama bolnavilor, a neputincioşilor, a orfanilor şi a văduvelor şi înfiinţând 
reuniuni de îmormântare, de înlrumusetarea bisericilor şi a cimitirelor, a 
pletelor şi a parcurilor publice. 

Din s:lnul soclelălil se va tace o reuniune de femei, cu caracter ortodox, 
sub vegherea preotului cu scopul de a îngriji de aproape creşterea religioasli 
a fetelor. 

Pentru tndreptarea moravurilor societatea va alcătui din sânul el „sfatul 
plicii•, iar pentru îndrumarea vietll culturale se va înfllnla o snlă de citire, 
care va sluji totdeodată ca loc de întâlnire a sătenilor şi se va întrebulnta 
ca l,>C de lnlrunire pentru orice fel de adunliri de interes obşlesc. Aci se 

... 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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vor linea cu colaborarea şi sub supravegherea preotului şi a învllătorulul 
cursuri şi preleget'i publice, confer;n1e şi sfaturi. Se va da o grijă deosebită 
educafieJ fizice prin înfiînfarea societltilor de cercetaşi, prin oranduirea de 
jocuri de petrecere, popicărie, gimnastică, dare la liniă şi alte jocuri de dibăcie. 

Toi societatea .Casa Culluralii" va purta de grifă ca la vremea polrivllă 
să se facă şcoala pentru adulfi şi sa se se tnfiinleze o bancă populară, 
chemată şi ea să dea sprijin realizării problemelor culturale. 

Conducerea socielllfli .Casa Culturalăq o are un comild ales de adunarea 
general! pe trei ani şi având ca preşedinte pe preotul paroh, iar ca vice 
preşedinte pe lnvălllfor. 

Avutul societă11i se va aduna: 
t. Din contribufiile membrilor fondatori.
2. Din taxele membrilor ordinari. \ 
3. Din venitul petrecerilor, al reprezentafiilor tealrale şi al alior serbări

populare puse la cale de societate. 
4. Din coletele.
5. Din donatîuni făcute de oameni cu dragoste şi înjelegere pentru ro

sturile soctetăfii. 
6. Din ajutoare dela comuna politică, dela biserică, dela banca populară

sau dela orice alt aşezământ. 

GÂNDURI 

de CARLYLE 

Biserica I Ce cuvânt adânc ! .,Mai bogat de cât comorile 
pământului. In inima munţilor celor mai îndepărtaţi se 1n
alţă mica bisericuţă. Morţii toţi dorm împrejurul ei, sub 
crucile de piatră albă, «în nădejdea unei fericite învieri.» 
Fără simţire ar trebui să fu tu, cetitorule, dacă nici odată 
(de pildă, în jalnic miez de noapte, când o asemenea bi
sericuţă ţi se părea atârnată ca o nălucă în cer şi Firea 
se părea ca şi înghiţită în întuneric), dacă nici un ceas 
ea nu ţi.-a vorbit lucruri negrăite ce ţi s'au adâncit în fun
dul sufletului tău. 

* * 

de A. VLAHUŢĂ 

Când am şti toţi ce să facem cu viaţa noastră, când 
am putea să dăm, în fiecare moment, cea mai bună în
trebuiinţare energiei de care dispunem, - ce lume ar fi, 
Doamne!. .. Adevărat paradis. 
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• 

176 Cl:JVÂNTUL 

' 

ÎNSEJvlNĂRI 

I. BISERICEŞTI.

Retragerea la pensie a Părintelui Prof. Const. N azarie. 
Pe ziua de 1 Aprilie a demisionai d� la catPdra de morală a Faculfălli de 
Teologie din Bucureşti - pentru a-şi regula drepturile la pensie - Păr. 
Econom Const. Nazarle. E o reală pierdere pentru Facultate. E însă dreptul 
odihnei după o îndelungată şi rodnică mundi. 

Viaţa npastră bisericeasd! din ultimii 25 de ani e sfrans legală de activi
tatea bogată a Păr. Nazarle, căci acestei activităti se datoreşte muli din 
binele ce s'a pulul înfăplui de căiră noile generaţii, în sanul bisericii din 
regal. 

Timp de un pătrar de veac Păr. Nazarie a stal neîntrerupt în fruntea in• 
slitutiilor de pregătire a preollmii. La începui director al seminarului din 
Roman - chemai în aceiaşi calitate la seminarul. Central� din Bucureşti - pro
fesC\r la Facultatea de Teologie şi director, din 1906, al Internatului Teologic. 
A fost cel mal bun director pe care l-au avt.it aceste instifu(li. Ca profesor 
a pus în prelegerile sale entuziasm, înlelegând că :morala creştină nu e un 
1esul de complicate probleme scolaslice, sortite să moară între catedră 
şi examene, ci au menirea să fructifice în suflete şi prin ele tn viafă. De 
aceea şi-a iubii şi a fost Iubit de studentil săi. Ca preot a adus în viata bise
ricească acelaş suflet cald şi hotărttă energie. Ar fi putut fi episcop- fusese 
ales doar arhiereu de Sf. Sinod. A refuzat preferind catedra şi şcoala, unde 
se şlia mai util. 

' 

ln timpul războiului a fosl şeful preofilor militari. Muncii şi conducerii 
lui se datoreşte în o bună măsură gloria curată, cu care s'au acoperit pre-
0lil în marele încaier, din care s'a făurii unitatea noastră nafională. 

Prea Cucernicia sa a fost mai muli om al faptei de cal al scrisului. Pe 
terenul publicisticei ne-a dat pe lângă o carie de predici în colaborare cu 
D-l prof. Chirlcescu - diferite articole de revistă şi câteva lucrări şi prelucrări 
contra seclantilor. 

Ne-a dai bune traduceri din llleralura teologică rusa, între altele cuno
scuta apologetică a lui Rojdejtvenschl. 

Retrăgându-s? de la caledră, rămâne însă să-şi continue aclivilafea în 
sânul bisericii româneşti. De la sufletul său mereu lânăr, de la tndel�nga
la-i experi,wtă aşteptăm încă mult bine. 1-1 cerem şi i-l dorim pentru dlt 
mal multi ani. 

Titularul catedrei de Istoria Bisericii Române. După opt 
ani de vacantă, catedra de Istoria Bisericii Române de la Facullalea de 
Teologie din Bucureşti capălă un lilular în persoana Păr. Nicolae Popescu. 
O fericită alegere. Licentiat al Facultliţilor de Teologie şi Lilere din tarii -
lor-mat la şcoala de largi orizonturi şi superioară sinteză istorică a D-lui 
Iorga şi a metodei de migăloasă pretulre a amănuntului istoric a O-lui Onciu 
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şi-a complectai studiile ·de specialitate la Viena - unde şi-a luat docloralu1. 
Prieten al regretatului prof. N. Dobrescu, înaintaşul sl!u la caledrl!, va şti 
s!-1 fie conlinualorul, reluând Iirul lnlr�rupl al unei frumoase ac0vi1l!ti. 

Reg-relalul Dobrescu isbulise a trezi în studenjii sl!i gustul şi înJelegerea 
pentru istorie şi acele câleva condee din sânul preollmii, dedale cercell!
rflor islorice, lui se datoresc. 

Pl!rlntele Popescu aduce cu sine, oda1ă cu şerioasa pregălire şliinlifid!, 
pe care şi-a însuşii-o temelnic şi rl!bdăfor, o pasionall! iubire pentru 
obiectul său, - cum şi o superioară înjelegere a rostului ca profesor la 
aceastti înaltl! lnslilufie de o severl! şf Idealistă pregătire a clericilor. 

ln domeniul istoriei noaslre bisericeşti sunt încă alâtea lucruri noi de 
aflat, de cercetai, de valorificai. Sinteza materialului documentar aflai - e o 
prob1eml! încă deschisă. Avem loafl! nădejdea că prfn Siinlia Sa îşi va în-
deplini catedra menirea pentru care a [ost creată. IOAN SAVlN 

Pentru azi şi pentru mâine. In furluna urii de acum, în s!l
bateca luptă de desagregare socială, care se dă cu pierderea de minie â 
celor mai mulii, mari şi mici, în ceasul acesta de plirl!sire a caledrelor şi-a 
tuturor munfilor de predicii, reproducem după „Curierul Creştin" o parte din 
bunul cuvânt, din chemarea la dalorie a P. S. Sale Episcopvl luliu al Gherlei: 

.Sufletul poporului a ieşit adânc rl!nif din înlricoşalul război. Avea arzl!
toarea lipsă de pace deplină, pentru a se retnsănătoşa în ml!sură de a 

putea păşi cu foall! energia pe calea cea bună a lucrului rodnic pentru 
neamul întregii şi pentru fara ml!rifă. ln schimb· sunlem, de ani de zile. 
martori unor frământări nevisate şi adânc pl!gubiloare marilor interese ale,ăriL 

.Cât de mare ne este durerea când vedem cu ochii cum se demoralizează 
prin acesre lupte lot mal muli sufletul chinuit şi cum pierde, cu Uecare 
fr!mânfare, din pulerile morale care l-au întării în bunele lupte din trecut. 
Valul urii ameninfă să sugrume foi ce este bun în el şi să şteargă orice 
nlldejde de îndreptare. 

„Patimile deslăntuile ating până şi părefii Bisericii siinte. Pentru aceea 

urmând glasul răspunderii grele ce o pori, vin sli va îndrept, C"U toală ho
Ulrârea, un cuvant rupi din cea mai adânc! convinge-re a suflelului meu 
tngrtjoral. Doresc sl! Ue cuvânt de ordin pentru conşfiinfa fiecărui preot din 
aceasttl diecezli de Dumnezeu pllzifll. Nu vreau să influenfez convingerea 

politic! a nici unuia dintre voi, dar caul să chlem la conşliinfa datoriei 
supremei convingeri pe fiecare preot : că este înainte de toate şi peste toate 
preotul lui Hristos, propovl!duilorul păcii şi al dragostei lui. Această supreml! 
convingere lrebue să trl!iască vie în sufletul fiecăruia, care s' a angajai în 
slujba Cel:.li Rl!slignil pe cruce, pentru ca dragostea să domniascll intre 
fiii acelulaş Părinte ceresc. Nici o allă convingere nu poale şf nu este iertat 
să ne abată de la aceasta şi toi ce se împotriveşte acesteia. este negallunea 
filnjei noastre. 

,.Această convingere frebue să transpire din fiecare vorbă, din fiecare ac
flune a noastră, să rămână fiecare preot la tnălfimea morală la care l'a 

ridicat s!ujba care o îmbraci!. Fiecare preot, în foale fmprejurl!rfle vtejil 
să rl!mână pl!sfor credincios al turmei sale, adev-llraf părinte al tuturor. 

„Pe valurile tulburi ale patimelor deslănluite, sl! umblafi voi cu pasul 
sigur al convingerii credintei care o purtati în suflet, linişlind frl!mântările 
chinuitoare ale sufletelor încredinlale vouă. Ferlfi sutlelele voastre cu grijă, 

4 
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preoti ai lui Hristos, ca în întunericul urli', să rămânefi cu adevărat lumina 
lumii şi sarea păm!nlului. 

"lndreptar pentru fiii voşlrii sulleteşli să iie purtarea voastră ... Biserica să 
se înalţe neatinsă de valul urli '1eacului acestuia, ca un far luminos chie
milnd la sine, fără deosebire, toi sufletul obosit ... Nici un preot sli nu ulle, 
că Biserica este moştenirea Aceluia care şi-a agonisii-o cu scump sângele său. 

„Precum pe creşlini întru aceasta îi vor cunoaşte di suni ucenicii lui 
Hristos, dacă se vor Iubi unii pe aljiii, aşa pe voi intru aceasta vă va 
cunoaşte lumea că sunlefi apostolii lui Hrislos, dacă veţi propovădui dra
gostea lui şi pacea împărli11�I lui. 

.Aceasta o cer dela voi, Venerati Fra(i, cu toată căldura sufletului meu, 
pentru dragostea tul Hristos şi pentru grija Bisericii lui sflflte ..... . 

.,Cu dll sunt primejdiile mal mari, şi cu cât sunt frământările mai chi
nuitoare, cu atât mai binecuvântată va fi truda voastrlil. 

„Drept ,u;u.e1, 111:i/i amilllc d,: 1·oi şi de toat.i turma i11fr11 care Sp1r1litl Sfân.J 

i•·.1 pus pe voi păstori, ca sâ p.işteţi Biserica lui D1mwc:::,m, care o ,m ci.işltl(,11

c11 sâug'elc sâri". fapt Ap. XX. ?.8 •

• Tonic ale 1·011slrc .:11 dragosl.· sâ fie". 
"[l,1n1l Domn11lui 11oslr11 ltsus Hrt$/Os c1, 1'0i" . 

.,Dragoste,1 me.1 cu vo, c11 /0/1 i,ilrrt Hristos lis11�·�. Amm. 1. Cor XVI 14, 23, 24. 

Congresul diecezan al bisericii catolice din Paris. La 7 
Martie s'a linul la Paris un congres. diecezan ;;ub preşedinfia cardinalului 
Oubols, arhiepiscopul Parisului. 

Mgr. Baudrillard, rectorul Institutului catolic şi membru al Academiei fran• 
ceze, a vorbii despre �Acfiunea asupra streinllor catolici" şi a făcui urmă
toarele propuneri, care au fost aprobate de congres : 

1. Calolicii din Franta să dea lot sprijinul lor operei de actiune catolici
tn străinătate. 

2. Atât pe câl le îngăduie mijloacele, să primiască cu toată bunăvoinţa
pe străinii catolici, cari vin în Franja. 

3. Folosindu-se de tot ·materialul, pe care-l au la îndemână, catolicii să
inlluentcze opinia publică şi puterile publice pentru a preîntâmpina reln. 
toarcerea oi.?nsivă a unei politici religioase. primejdioasa penlru interesele 
şi bunul nume al Franjei în s!răinălale. 

t.anonicul Beaupin a vorbit despre "Acfiunea de exercitat asupra studen
tilor catolici slrăini" şi a propus să se creeze burse, pentru a-i împiedica 
de a se mai duce la Berlin ori la Viena, unde traiul le-ar ii mai uşor cţ .
la Paris. 

Mgr. Chaptal a făcut o dare de seamă asupra misiunii, ce i s'a dat de 
cardinalul Oubols printre străinii allaji la Paris şi în deosebi printre relu
gialii ruşi. Congresul a hotărâi ca Rusia înfometată să fle ajutată cu banii, 
pe cari îi vor aduna preoţii catolici în parohiile lor. 

Adunarea generală a prelaţilor francezi. Cardinalii şi ar
hiepiscopii Franfel s'au ad,unat la arhiepiscopia Parisului. In desbalerlle lor 
s·a dat o deosebită atentinne învăjă111ântului religios în şcoale. ,.Statul, au 
spus el, are daloria să pue şcoale catolice la îndemâna iamllillor. Dacă el 
socoteşte că împrejudlrile nu-i îng!!duesc să dea şcoalelor publice un caracter 
curai confesional, lotuşi lrebue să introducă învăjlilmânrul datoriilor către 
Dumnezeu şi să lase părinjilor deplina libertate de a avea şcoale creşlineu . 

Adunarea s'a mai ocupat de următoarele· chestiuni : 
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1. Criza natalîtăfil. lmpufinarea naşterilor şi marea morlalilale a copiilor
suni o primejdie de moarte pentru Franfa. 

2. Stricarea moravur,ilor prin teatru, cinematograf, presa şi dansuri.
3. Repausul duminical în d!lerile servicii publice şi în deosebi la poştli

şi lelegraL 
4. Starea de plâns a numeroşilor orfani polonezi.

Dorinţele bisericii luterane din RomâAia. Cu prilejul unei
audiente la d. Prim Ministru, P. S. Episcop Teulsch din Sibiiu a expus ur
matoarele dorinle ale bisericii luterane: 

1. Asigurarea legalll a autonomiei şi egalltălii de drept a bisericii lulerane;
exlinderea autonomiei şi egalitllfii de drept asupra comuniUifilor luferane 
din Vechiul Regal, Banal, Basarabia şi Bucovina. , 

2. Asigurarea prin lege a şcolilor confesionale şi a dreptului lor de cull
public. 

3. Continuitatea subvenfiilor din partea Stalului pe o bază justli.

Reconstruirea religioasă a lumii. Moartea papel Benedict XV
şi cercetarea situa(iunii bisericii catolice la sfârşitul ponfif1catului sliu au 
adus în discujie marea problema a reconstruirii religioase a lumii. Pac.za 
a fost prielnică ori neprielnicii Vaticanului? Şi-a spus catolicismul ultimul 
cuvânt? Mai sunt cu pulinfă pentru biserica Romei anexiuni, cuceriri şi re
cuceriri? Cum se vor desfăşura în lume marile manevre ale bisericilor? 
Ială atâtea chestiuni de care se ocupli Albert Milhaud în revista . .,Le Par-
lemenf el l'Opinion" din Fevruarie 1922.

ln cei<Jce priveşte catolicismul unii au socotit că distrugerea Austriei, 
copilul 'rlisfăfat al c11rlii ponlificale, e o mare înfrângere pentru Vatican. E 
sigur, scrie Rene Pinon în „L'Europe Nouvelle el le catolicisme", că în 
1917 duşmanii catolicismului urmărlau distrugerea imperiului austroungar. 
Polilica SL Scaun a pornit alunei o ofensivă pa cili că a diploma fie! pontifi
cale pentru a împiedica aceasta distrugere. Deşi ofensiva n'a reuşit, lotuşi 
catolicismul n'a avut de suferit mult, căci odatl! pacea încheiată el a uitat 
suferinJele pricinuite de războiu şi a început tratativele cu învingătorii. 

Rezultatele acestor lratalive le ştim. Pe deoparte Masaryk, preşedintele 
republicii Cehoslovace, a !Times la Roma un reprezentant al republicii şi a 
primii un nunfiu papal la Praga; pe de alfli parte Vaticanul a consimfil la 
înlocuirea Arhiepiscopului din Praga cu un episcop ceh şi la înlocuirea a 
Ir.ei episcopi unguri cu trei slovaci. 

Polonia îşi are la Roma un ministru al ei şi cardinali polonezi. Intre Ger
mania protestantă şi Rusia schismatică se ridică azi stalul catolic al 
Poloniei. 

Dar ce va iace Rusia? Va trece şi ea sub dominafia religioasă a Romei? 
Unii, în frunte cu Marius,Ary Leblond, spun că Vaticanul nu se dii înapoi 

dela nicio Jerrlă pentru aducerea t<usiei în sânul catolicismului. Lupta însa 
va fi ioarte grea, căci Rusia la câleva zile duoa izbucnirea revolufiei a re
s1aurat vechiul patriarhat ortodox dând bisericii o căpelenie najional11, pe 
patriarhul Tihon. Bdrghezia rusă este naJionaListă şi ostilă papismului. O 
acfiune catolică în Rusia va apărea ca o manevră a Varşoviei şi va fi pri
vită cu duşmănie. 

Alfii însa, în frunte cu Michel d'Herbigny, spun ca o apropiere de Rusia 
este cu pulinfă numai prin biserica anglic!lnă calolicizatl! şi el! drumul care 
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duce în inima Rusiei trece prin Conslanfinopof. Lumea slavică aşteapH! de 
la Anglia înfăptuirea aspira1ilor polilice şi religioase ale ei. Dacă biserica 
nationaUI a Angliei s'ar uni cu bisericile nationale greco-slave. imperiul 
britanic ar ajunge protectorul aproape al tuturor creştinilor din Orient şi ar 
întinde acest protecorat asupra ortodoxilor din fostul Imperiu rusesc şi din 
stalele leşite din desmembrarea lui. Catolicii englezi socotesc că Valicanul 
lasă prada din mână şi aleargă după umbra ei, care se pare mai mare. El 
trece cu vc.>derea Occidentul şi aleargă în Orient. Vaticanul nu frebue să se 

· gândiască la Rusia, ci la Anglia, fiindcă numai o biserică anglicană catoli
cezală va lega cu trăinicie Roma de Moscova.

Dar Vaticanul se gândeşte la lupta de dus în Rusia şi în Extrenul Orient
fărl!i să jle seamă de forfete protestantismului american contemporan. In Sta
tele-Unite ale Americii sunt opt milioane de metodişti, 7 mllioa� de baptişti,
două mlloane şi jumătate de presbiterieni, 1.200.000 ucenici al lui Hristos
şi de abia I. 100.00:) anglicani. Niciunul din cel 32 preşedinfi de republică,
pe cari i-au. avui Stalele Unite dela 1789 şi pânli azi, n'a fost catolic. Apoi
între bisericile protestante nu e vrăjmlişia pe care o ved�m între biserica
ortodoxă ŞI cea catolică. Alunei când e vorba de o actiune misionară şi -
cuceritoare, foale bisericile protestante îşi dau bine seama de foloasele unei
întelegeri colecllve. Aşa_ ne explicăm de ce în anii 1919-1920'a fost cu pulintli
o mare mişcare mondială interecleslaslică protestanta, - lnterchurch Word
Movemenl - • care urmărla înfiintarea unei soclefăli misionare cu un ca pita I
de 3:;., milioane de dolari adunai dela 30 biserici protestante, deosebite
între ele ca dogma şi organizare. Din cauza unor calcule greşite, această
societate nu s'a tnfiinlal.

lns'ă sub inspirafia lui Carnegle, regele otelului, s'a «lrâns dela un mare 
numlir de protestant! un !ond de 2 milioane de dolari şi s'a alcătuii o aliantli 
mondială pentru pacea lnfernatională prin biserici (Word alliance for inter
nallonal Friendhip trorugh lhe Churches). Această asoclafie grupeaza toate 
confesiunile creştine din toate j!rile în vederea apllclirii principiilor creştine 
la chestiunile inlemationale. 

Cu o organizare atât de puternică protestantismul îşi îndreapta paşli 
spre Extremul O1ien1 şi nlizueşte să pună mâna pe vastul domeniu, pe care 
Vafrcanul n'a ştiut să-l cuceriască la timp, în:secolul al XVIII, când îi în
lesniseră calea călug!rii iesuiti. 

Va lsbuli protestantismul? Cine ştie? E sigur d.! va înUlmplna greullilii 
penlruca Extremul Orient sili cu:ochll afinlili asupra Occidentului europeanl' 
Un profesor dela ;universilafea·lmperlală din Tokio, Masa haru Anesaki, spune 
în cartea lui .Quelques pages de l'-hlstoire nHlgieuse du Japon• că natlunea 
japonez!!, în urma revolutiei din 1868, caală sa ajunga şi să egaleze natiu
nlle Eur,opei occidentale în desvollarea civilizafiei şi a vielii sociale. Unii 
clirturari japonezi au împins imitarea nafiunilor occidentale până acolo că 
au propus, ca o necesitate, adoptarea limbei engleze, ca limbă naţională şi 
converUrea la creştinism. ln Japonia a pătruns creştinismul prin propaganda 
religioasă occidentala. Va putea el sa plifrunză în China prin propaganda re
ligioasă şi medicală;a Americaniloriori prin propaganda misionarilor catolici? 

lată schitate în linii mari poziJiile, pe care le ocupă azi marile biserici 
ale lumii în lupta:misionarl!. Sa urmărim desflişurarea forţelor fieclirela Şl 
sa aşteptăm rezullatele. 
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fi. CULTURALE 

Minunea dela Neamţu:- bzvierea Tipografiei. Din Mânăstirea 
Neamfulu1 ne vine o vesle neaşteptată. Vechile teascuri ale vestitei tipografii 
nemtene au începui să •lucreze... Să cred? Sunt ,visuri de care le-ai mira 
mult s!! le vezi în starea de veghe. Şi totuşi am înainle.1 mea cele câteva 
coate:trimese de Părintele Arhimandrit Oaniil, fericitul slaret al acestei Sf. 
Mănăsllri ; în lata ochilor se desface, în o elegantă literă cirilică, frumos îm
podobită cu icoane şi chenare, imnul de cinstire căire Prea Sfânta Fecioară, 

Iconna S •. lmpărafl Constantu, şi Elena tipllr!tll i" Mânii<lU'C& Xcamţu 

acel · .,Născătoare de Dumnezeu, fecioară, bucură-te, ceea ce eşli cu dar 
dlhuilăcMarle .. .. • purtând sub el această însemnare : 

Q 
Tipărită în Sf. Mă

nl!stire Neamtul, în !impui Arhipăsloriei I. P. S. Sale D. O. Pimen Mifropolll 
al Moldovei şi Sucevei. 1921 Noembrie 5. Jn vremea slăretiei Arhimandritului 
Danii!. Tlpărfl de monahul �Gherasim lonescu-Tipogral. Ajutători (r-atll D. 
Bllnojul şi V. Savie, ze1ari". 

Se dau eşile din acnaşl liparnllă, şi minuna le _icoane I rase după stam-
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pile săpale în lemn cu un rar meşteşug, rămase dela lscusilii meşteri mo
nahi, cum e şi acesl • Teodosie Monah a care iscăleşte desemnele sale în 
lemn încă târziu, până la 1854. 

Aşa dar vechia slavă a mânăslirilor s'ar putea reînvia. Bietele noastre 
mănăslirl, care-şi lângue în sărăcie, umbră şi uitare traiul lor necăjii, ar 
putea li rechemate la viafă, la viaja lor de cinste, de odinioară. 

Căci ce a însemnat numai aceasll! veslilă mănllstire a Neam(ului înlr'un 
trecut încă aşa de apropiat de noi?. A !ost [acarul de cucernicie şi lumină 
al Moldovei, nu numai al ei, ci al românismului întreg. Aici 1ipărla şi pentru 
Munleni marele mi1ropolil al Munteniei Grigorie, - fost alâlia ani tâlcuilor 
şi tipograf la Neaml, - şi lot de aci se lrimiteau de căire starilul !\eonii 
cărJi şi lipăriturl lui Şaguna în 1849, tn Ardeal, pentru înzestrartc'a bisericilor 
rău puslllte de Unguri în 1848. 

De la Ivirea înlre zidurile mânăsllril, la 1779, a marelui reformalor al vieţii 
monahale la noi, slareţul Paisie. se incepe noua viaţă. Călugării devin tâl
cuitorii dfn elineşte sau slavoneşte ai cărtllor de creşlinească învătătură, 
iscusili caligrafi - .,tachigrali" - la începui, meşteri tipografi mai apoi. 
Aci se pregăteşte acel lâlcuitor şi maestru tipograf Gheronlie, pe care îm
preună cu Grigorie îi găsim la toate llpărlturile. Aci lşi Iace ucenicia acel 
Gherasin,- ajutorul marilor milropoliti cărturari lacov Stamatl şi Veniamin 
Costachi - , iar în vreme de cumpănă penlru milropoUli singur chelluifor 
şi lipllrifor. Venirea lui Veniamin la Mitropolia Moldovl!i în 1803 dll un 
avânt deosebit .paisianlsmulut• nemtean. Acum s-e începe marea operă 
de tâlcuir� şi tipărire. Tiparul era însă la laşi, dar Ullcuilorii şi meşlerii de 
la NeamJ. Venirea Ruşilor în Moldova, în 1806. silesc pe Veniamin -să �e 
relragă la m�năstlre aducând cu sine şi teascurile Milropoliei, penlru a 
continua aici lip�rirea marei lucrări deja gala lălculfă tt Viejlle sfinlllor". 
Cităm după d. Iorga : "La adăpostul sigur şi lihnit de la Neamtu Veniamin 
va fi adus cu dânsul meşterii sai de la Milropolie : cei cinci zeţari, zece 
drugari, patru plicari, patru probari, doi prefăcători şi pisălorul de chinovar: 
care-i lucrasera la laşi. Cu ei tipograful Gherasim pulu să lipăriascl!l şi aici 
cărjl din acelaş izvor. Aslfel i11ce1 s„b or.:,,, .,cdmu care duse:.c p.11s1<1„is11111l la 

triumf l:ţt:r,'irile tipografiei 11e111Je1u şi încă din Iulie 1807 apare volumul întâi 
al Vletii SfinJilor penlru prefacerea din greceşte a cărora se ostenise călu
gărul palsian Şfetan" '). Opera de tipl!rire continul! cu o nespusă hărnicie 
până la 1821. Eteria greacă de la această dală înlTeruoe lucrul din .acest 
mare atelier de lucru pentru biserică" •). ln 101 acest timp pe lângă Vietile 
Slintllor se publică aici peste douăzeci de man tipărituri, de la cart�a de 
ritual până la .Kecragarionul" lui Augustin sau până la carte_a de polemică 
contra uniţilor, tâlmllcire din .galiceşte", - frantuzeşle - a Mitropolitului. 
Eteria şi după ea Turcii aduc distrugerea. ,.La Neamt Gheronlle tipograful 
trebue să-şi ascundă teascurile ca şi colile lrase din Evanghelie şi să-şi 
îngroape litera" •). 

Veniamin, întors din surghiunul din Basarabia, repară stricăciunile, dar 
mulă liparul la laşi la 1823. Tiparul de la Neam1u merge înalnle şi tipă
reşte, în 1847 încă, Triodul cel nou. Cu moarlea, la 1846, a lui Veniamin a
vântul tncetinise. Câl a mai trăii staretul Neonil, care chiar mllreşte lipogratia 
şi biblioteca, foi s'a mal lucrat. Vedem doar pe monahul Teodosie săpând 

I) locgn lst. Bis. Rom. u. 2-28 
2) •• ,. lt. ,�o 
3) li, 2J3 
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fipare pentru icoane în 1854. Dar cu moartea acestuia marea lradltlv s'a stins. 
Gândul măret al urmaşulur său de scurtă durată - Dionisie Romano-. ve• 
stlful episcop de Buzău de mai târziu, de a tnliinta aici gimnaziu cu opt 
clase şi iacullat.z de teologie cu profesori doctori, cu biblioteci şi internai, 
cade în fafa ostilllătii călugărilor. Sub retrogradul său urmaş la slăretie. 
Gherasim, începe decăderea şi apoi lupta cu Statul Chiar bietele şcoli, ce 
mai liintau aci, suni isQi'mte din mănăstire. în Târgul Neamt. Kogâlnlceanu 
cercetând mănă-slfrea constată „deplina decadentă întelecluală şi economi
di", 1ipografia nu mai lucra, iar biblloleca "slujia de hrană guzganilor". Veni 
apoi secularizarea. In zadar monahul, !ecior de boer, Soironie Vârnav ridi
că glasul pentru apărarea mânăstirii, cerând măcar îndestularea tipografiei, 
care ar fi pulul să lucreze. d!cl zicea el «nicăeri mai bine, de dit în aceaslă 
Sf. Lavră nu s'ar putea executa cu mai rnuW! economie tipărirea cărtilor, 
lucrătorii recrulaji dintre plirinlii chinoviului şi asa suni întreUnuti de S1at> 1 ). 

Cererile lui Vârnav de la 18â1, care pentru e-1 zicea că •EU mă mulJu.mesc 
cu pitanul ce mă hrănesc şi cu sumanul ce pori•, suni şi cererile de acum. 
Oe alunei s'a scurs ab1a jumlilale de secol, dar parcă s'au scurs veacuri. 
Viata strălucită de odinioară parcă a intrai în mormânt. Biblioteca „cea 
roasă de guzgani" parte a fost dusă de acolo. iar cât a rămas zace irosită 
la un loc cu teascurile tipogratiei. Focul, care a fost, a mai curăjit şi el o 
parte. Dar tot au mai rămas. Duhul cel mare însă, acela s'a dus. Monahii 
de acum lipsili de o superioară îndeletnicire sullelească se pierd în inlrigi, 
lucruri mlirunle, întreprinderi negustoreşti sau aspre lucrări de câmp, când 
nu păze_sc cire_ada de vile. 

Şi lotuşi câte nu s'ar putea iace încă 7 Unii din părintii mânăstirii se_ dau 
dupli alle îndelet11lciri în ceasurile lor slobode, după ascultarea sfintelor 
slujbe. Am lnlâlnll acolo un călugăr. simplu mocan venii cu oile dlo Ardeal, 
care-şi ferecase singur din argint splendide ag-raie, cruci, iconiJe. Singur îşi 
slipase în lemn un altar, minune de arfă. Nu-i arlitase nimeni. lsbucnise 
din sufletul lui, suflet de artist. Ce urmaş vrednic ar fi .acesta pent,u lucrul 
în lemn al icoanelor, al chenarelor, care au amutif de când a trecut căire 
Domnul Teodosie Mondhul, care înflorise ullimele icoane. 

Un alt monah îşi !recea timpul făcând cu migala şi trudă să-i crească 
lângă chilie un bostan uriaş. Nevoia du_pă lucru. Un altul aduna şi lega 
toate filele rupie găsite prin mânăstire, fi!când dJn ele volume fără nici un 
rost. Ce n'ar putea face acesta, dacă i s'ar da de "tucru în legătoria tipo
grafiei? 

Sufletul nou şi mâna harnic! a Părintelui Sfaref Daniil ar vrea să reînvie 
vechea slava a Neamfului. Uitatele teascuri scăpate de foc. umezeală şi tn
luneric au fost scoase la lumină, aşezate şi gala „de a da lumină". Mona
hul. Gherasim Ionescu şi fratii ajutători - zetari - urmaşi ai meşterilor 
de tipar Gheronlie şi Grigorie, au făcut sli se misce teascurile şi să se aco· 
pere coalele cu cirilica lor elegantă ş_l frumoasă. Cu timpul se vor desli
vârşi în meşteşugul lor. El cer mijloace: ltârlie, cerneală, literă�ouă şi câte 
mai I-rebuiesc meşteşugului lipograficesc. Veniturile mânăslirii,�zi sărăcită, 
nu le îngădue .. S'au adresai Ministerului. Greulăti bugetare poale că nu 
îngădue, deocamdată, ajutorul dorii şi aşteptat din par1ea aceasta. El va 
veni neapărat. Dar se întârzie. Şi nu trebuie întârziai. Rămâne ajutorul pe 
care trebuie să-l dea Mitropolia Moldovei, celelalte mânăstiri şi la nevoe. 

I) N. forga, Mânăstirea Numlul, vol ll ,;Un Biblioteca pa-rohială. 
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-preojimea. Pe vremea de slavă a mânăstirii Mitropolitul Veniamfn jerliia
cea mai mare parte dtn veniturile Mitropoliei pentru tipografie. Nu s'ar pu
tea repeta frumoasele Dgesluri" de atunci7' Căci ar fi păcat, nespus de păcat,
să se lase să moară aceasta lic!rlre de viaţă, care vrea „să învie mor(ii".

Societatea culturală „Reînvierea", întiintală în anul 1920 în 
comuna Plăineşli, judetul Rămnicul-Săral, a avut de luptat cu mari greutăti 
mai ales din cauză că şi-a alcătuii un program de lucru pentru înfăptuirea 
cliruia trebuiesc multi bani. Cu foale acestea societatea şi-a croii un drum 
bun şi desfăşură o activitate rodnică şi vrednic:! de laudă. Din agonisita ei 
a dăruit cărli şi haine şcolarilor săraci din Gugeşli, Cândeşli şi Târgul Cucu; 
a înzestrat grădina de copii din Târgul Cucu dându-i tot mate.naiul didacUc; 
a cheltuit 10.500 lei cu înfiinfarea a trei biblioteci populare; a dat lemne de 
ioc pentru câte-şi !rele şcelele din comună. Acum se strădueşte să clădiasc:S 
trei bl!i populare penlru săteni şi şcolari. 

O mână de oamneni de ispravă, strânşi împrejurul d-lui C. Mihăescu 
preşedintele comitetului central, vor schimba în câţiva ani fata satului, dacă 
slăruesc în muncă. Nădăjduim di această societale să !ie un îmbold la �· 
lucru pentru lumea cărturarilor din comunele vecine. 

,,Dragostea Creştină"· Pe Valea Oltului, la 7 km. de oraşul Dră
gă�ani, e parohia ŞteU!r.eşti cu 991 familiii şi 4200 suilete. Mai loti enoriaşii 
suni muncit:rl de plimânl şi crescători de Vile. ln comună sunt trel şcoale 
primare cu şapte învăţători; cu Joale acestea. neştiutorii de carie frec de 80 
la sulă. Befia sllipâneşle pe mulfi ba îi îndeamnă la bătăi, omoruri, şi furturi. 
Millli copii isplişesc prin boala grea a „ducă-se pe puslie" păcatele părinlilor 
Oamenii mor cu zile, de boale pe care nu le caută decât babele şi vr:i
ji1oarele, cu leacurile şi descântecele lor. Medicul de plasă vine numai când 

· e chemat şi niciodată iără plată. _. 
Fruntaşii salu lut îşi văd de rosturile lor, fiecare pentru el şi pentru ai lui. 

Slujba.şii. îşi fac slujba lor flirl!i nicio dragoste de omul nevoiaş, numai de 
mântuială. 

Pentru aceşti oameni înlunecafi la minie, prăpădii! de boale şi de sărăcie, 
chinuili de necazurile vi€1ii, un singur om, preotul paroh a Teodor Bălăşel 
le-a fost în totdeauna ca un părinte. El le-a ascultat păsurile şi i-a miingăiat; 
el i-a învătat calea binelui şi s'a străduit prin muncă statornică de ani de ' } 
Zile să le îmbunătăflască !ralul şi să le lumineze mintea. 

De pe ta 1903, prin stărulnta acestui preot au răsării rând pe rând aşe
zămintele economice şi culturale ale satuiui: Banca Populară .Dobruşa"; Coo
perativa de producfie uMatei Morunglavu•, Obştea de arendare „Spiru C. 
Haret·•; Obştea de împropietărire DŞlefăneşti• şi Cooperativa • Valea Re.a". Prin 
munca şi îndemnul lui s'au ridicai din temelie două biserici şt prim!rla, 
iar alte dol.19 biserici au fost re_slaurate. La 1908 a înfiintat sociefafea cut
rurală „Dragostea Creştină" de pe urma căreia s'a cules mult bine. S'au dat 
serbări culJucale; săleriii harnici şi clnsliti au_ fost răsplăfifl cu premii în 
bani, cărfl, icoane, iastrumenle agricole şi seminfe. Mulii copil sllllori au 
fosl îndrumati spre şcolile mai înalte: licee, seminarii, şcoli normale, şcoli 
de cântăreli bisericeşti, de conlablli şi notari. Două cărticele: .Casele şi 
curtile tărăneşti" şi aSlânta Duminică•, tipărite cu cheltuiala soclelăfii. au 
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fos1 împărtite sătenilor pe degedba. Cu qanli acestei soclelăji s'a ridicat 
şcoala elementară de agrlcullură, mândria de astăzi a satului. 

De câtăva vreme nu mai şlim nimic de aceaslă societale. Să fi încetai 
oare munca ei din cauza lipsei de sprijin din partea fruntaşilor parohiei? 
O durere· şi pentru sal şi pentru fară, căci ne-ar fi o pildll tare. ,,Dragoslea 
Creşfinli" este chemată să fie şi de aci înainte casa de sfat, de tnvăjlUură 
şi de bună viată a satului. La munca pentru ridicarea cuUurală şi morală 
a parohii preotul Blilăşel nu mai e singur; alăluri de el are ca sflitullor şi 
tovarllş de trudă un Episcop adânc înfeleglilor al nevoilor culJurale ale 
poporului, un sprijinilor entuziast al celor ce se ostenesc pentru cultura şi 
întărirea poporului nostru. 

Unitatea sufletului naţional românesc. Pufine popoare au 
fost aşa de închegate şi de naţionale ca poporul românesc. Desbinările con
fesionale n'au fragmentai sufletul lui nafional nlcioda'lă, nici chiar astăzi 
când de ici şi colo se ridică vijelioasă ura confesională a păstorilor. 

Părintele Ion. Lupaş scrie în legătură cu aceasta o necllitinată frazll de 
adevăr : .;Oricât de multe slăruinJe au desfăşurai cel obligafl prin sifuafia 
lor oficială a introduce în sufle1ul poporului oarecari deosebiri de credinlă, 
ori în deprinderile lui religioase oarecari înnoiri, nu au reuşil, fiindcă nici 
un fragment al ::ice-stui popor nu a consimlil a se rupe şi a se înstrăina de 
siâola comunitate spirituală, în care şi-a altat adăpost şi ocrotire viata nea
mului întreg". 

Dintr'o parohie mărginaşă a Bucureştiului. Scrie preotul 
de acolo că moralita(�a credincioşilor lasă cu totul de dorit. Cel mal multi 
dintr'înşii, lucrători în fabrici, sunt dedali la viliul befiei. Sâmb!fa, când 
îşi iau leafa, se înfundă în cârciumi şi nu mai ies până aproape> Dumi
nică ·seara. Unii, du?ă ce au chefuii, se Iau fa ceartll şi din ceartă ajung 
furioşi la bălaie. Serviciul sanitar comunal nu face n:mic. Carlierul e 
numai gunoi şi nesănătale. Vizllarea bolnavilor nevoiaşi e lăsată în plata 
Domnului. 

�De când sunt preot în această parohie- peste 9 ani -n'am • văzut mc1-
odală sau n' am auzii pe nimeni dintre cei săraci să-mi spunll c'au vlizut 
doctorul comunal în vizită". 

· Oa. Un sing!lr om rămâne atunci pentru bolnavi şi pentru îndreptarea
tutulor relelor,-preotul. lată un câmp seducător de aclivifale misionară. 
Oawson. un preot englez, a prefăcut în 5n de ani Birmingham-ul. Ce nu 
poate (ace alunei un preot zelo.;;, numai într'o singură suburbie orăşen�ascli. 

CUGETARE 

de FR. DE ttOVRE 

Oamenii mari ai Aogllei datoresc educaţia lor Bibliei; 
din Biblie îşi trage naţia engleză :filosofia ei zilnică; din 
Biblie isvorăşte idealismul moral al Anglosaxonilor. 
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NOTIŢE 

DIN ŢARA 

OPrin stăru,nţa d-lui Victor Babe�cu, directorul 1coalei medii „Iosif 
Vulcan" din Arad şi cu sprijinul profesorilor liceului „lloise Nicoară··, 
s'a or�anizat un curs liber de seară. Peste 700 de ascultători vin acolo 
să primiască Învăţătură. 

O Societatea catolică "Presa bună" îşi măreşte fondul cultural cu 
câştigu! raalizat din editarea următoarelor publicaţinni : Omagiu I. P. 
S. Sale Mgr. Cisa-r ; calendarul catolic „Presa bună,. ; calendarul ca
tolic de perete ; calendarul catolic de buzunar şi cărticica de rugăcinni
n Vie împărăţia :ta".

O Prin vrednicia a doi preoţi, Ion Alexandru din Ilimbav, lângă Ag- (t nita, şi Nicolae Dura din Deal lângă Sebeş, s'a întemeiat două case 
culturale. Cea din Uimbav are un fond da 2422 lei şi o bibiloteeă cu 
200 cărti. Femeile, membre ale acestei case, pun .la cale şi o „reuni-
uo1:" pentru înfrumuseţarea bisericii. 
O Parohul, invliţătorii şi alţi frllntaşi din Drăgauu Argeşului au în
ttinţat socetatea., culturală „ Dascălul Ilie". 
O Prin liste de subscripţie şi prin conferinţele religioase pe care le-a 
ţinut în comunele din plasa Gârlele, jndeţul Putna, d. Alexandru E
remia, administratorul plişii, a adunat 150,000 lei pentru reconstruirea 
bisericii din satul Bătinefti. 
O O mână de preoţi bucovineni au clădit în Vatra Dornei (BnC-Ovina) 
un sanatoriu, în care vara să-şi caute sănătatea preoţii suferinzi şi 
familiile lor. 
O D-rul Apostol, publică în ziarul Frăţia Românească din Orbei sfaturi 
bune cu privire la alegerea cărţilor de citit fi îndeamnă pe cărtu
rari -preoţi, învăţători, profesori şi funcţionari -să -înfiinţeze }jbrării 
şi biblioteci ambulante şi să afişeze pe ziduri sfaturi de tot felul şi 
lista de, cele mai bune căr\i şi reviste româneşti

., 

O Cercul catolic Tomis· din Bucureşti îşi desfăşură activitatea cn 
multă t1tatornicie. La ultima şedinţă a vorbit Exc. Sa R. :N'etzhamer 
Arhiepiscop şi Cuv. Matei Sei.kl, director de şcoală. 

Exc. Sa R Netzbamer a vorbit de procesul lui Iis,us înaintea lui Pilat. 
Guv. Seikl a vorbit despre lectură, arătând însemnătatea ei atât 

instructivă, cât şi educativ:ă şi indir.ând unele principii practice pri
vitore la alegerea timpului de lectură, la citirea cu măsnră şi co sistem 
A mai stăruit în deosebi asupra însemnătăţii bibliotecilor publice. 

O La Cetatea în Do)jiu s'a înfinţat o societate culturalii „Lumina 
Poporului". O conduce preotul Radu Grămescu. 

O Jn vederea reorganizării bisericilor armene din ţara noastră se va. 
ţine la Focşani de la 27-29 Aprilie un congres al preoţilor armeni. 
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O l'reotul Vasile Savin, un venerabil bătrân de 62 de ani, în unire 
cu învăţătorul satului a înfiinţat în paroliia Dămieneşti din judeţul 
Roman căm_inul cultural "[n vierea". In ziua de întinţare preotul ş1 
învă�ătornl au vorbit săteni.for şi şcolarilor despre rostul căminului 
cultural, despre nevoia neamului nostr;. de a avea cetăţeni luminaţi 
la minte şi li au dat de veste că din acea zi. începe la cămin citirea 
cărţilor bnue. 
O Uu alt preot vrednic, Nicolae Văleanu, din Uornea (Bănat) a în
fiinţat un cămin cultural cu sprijinul a 15 săteni frn.ntaşi, ca1·i s·au 
legat să dea. fiecare câte 50 de lei pe an. De la 5 Decemvrie 1920 
yânll. la � Martie 192� s'au făcut Ja cămin, în Duminicile şi sărbă
torile de iarnă, 22 de şezători culturale. Un fin luminat al comunei, 
profesorul de univer3itate Traian Laleson, a dăruit cAminului 600 de 
cărţi. 

DIN STRAINATATE. 

O Io anul 1924 va ti la Paris o expoziţie internaţională a artelor 
decorative şi industriale moderne. Ea va cuprinde oinei secţiuni: Arhi
tectura ; mobilierul ; obiectele de podoabă ; arta teatrului, a sfradei 
şi. a grădinilor ; invăţământul artistic. 
O Liga contra mortalităţii copiilor a sărbătorit la Paris pe Paul 
Strana, m10istrul igienei. El a luptat ani dearândul în presă, în con
siliul comunal şi în parlament pentru sJ.oătatea publică şi în deosebi 
pentru găsirea celor mai bune mijloace de luptă împotriva prea ma, ii 
mortalităţi a copiilor. 

• 

D Cea mai citită. carte franceză, Cyrano de Bergerac a lui Edmond 
Rostand, s'a tipărit până azi în 538.000 exemplare. Operele lui Ana
tole France, ale lui Pierre Loti şi ale lui Henri Barbusse an trE:cut 
de 300 OOO exemplare .. 
O Deputatul francez Tisseyre încearcă să facă. o apropiere culturală 
franco-maghiară, înfiinţând în .Buda-Pesta un institut în care profesorii 
� literaţii francezi să ţie cursori şi conferinţe. O sală. de cetire şi o 
bibliotecă co cele mai bune cărţi, reviste şi ziare franceze vor fi puse 
la îndemâna publicului din Buda-Pesta. 

Profesorii şi. scriitorii unguri vor ţine conferinţe şi cursuri la Paris. 

O Numărul cărţilor editate în Franţa în anoJ J 920 a fost de 6315, 
iar în 1921 de 7626. 
O Germania are 1.557.786 funcţionari titulari, l24.481 supranume• 
rari şi 689.953 lucrători m atelierele 'iii fa!:>ricale statului. Pentru 
plata acestui personal s'a prevăzut în proectol de buget pe anul 1922 
suma de 4-1.377.234.983 mărci.: 
O Asociaţia studenţilor universitari din Heidelberg a cerut să se in
troducă în universitatea de acolo îovăţământnl obligatoria al gimnasticii. 
O La Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Artelor Frumoase din 
Franţa s'a înfiinţat o direcţie a educaţiei . fizice şi a sporturilor. Ea 
se va îngriji de elaborarea şi aplicarea programelor de educaţie fizică; 
de pregătirea corpului sp"ecial al profesorilor de educaţie fizică ; de 
organizarea şi funcţionarea inspectoratelor, precum şi de organizarea unu1 
curs superior de educaţie fizică 
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O Bugetul guvernului sovietic pe 9 luni din anul 1922 înfăţişează 
la obeltu.eli 1.878.000.000 ruble aur, iar la venituri 1.648.000.000

ruble aur. Deficitul de 230.000.000 ruble va fi acoperit printr'o nouă 
emisiune de hârtie monedă. Io 1910 monopolul băuturilor spirtoase 
producea 1.622.000 OOO rable, adică 59°1

0 
din totalul veniturilor im

periului ; în 1922 nu mai figurează în buget venitul acestui monopol. 
O Mgr. Baudrillard, membru al Academiei franceze, a vorbit la nSooiete 
des conferences", în z-iua de 24 Februarie, despre n Clerul şi societatea 
nouă". 
O S'a sărbătorit la .Milano implinirea a 50 de ani dela înfiinţarea 
editurii Ulrico Hoepli, care a editat peste 1500 a11tori italieni. In 
această editură au apărut scrierile cardinalului Ratti, azi Papa Piu XI 
1;1i marea operă a regelui Victor Emanuel al II-lca „Corpus nummornm 
italicorum �. 
O Cartea considerată ca cea mai veche din lume este alcătuită din 
două cilindra chaldeene, a-flate astăzi în oolecţile muzeului Louvre din 
Paris. Gondea, preot şi rege chaldeean, a scris pe cilindra de argilă 
construcţia şi organizarea unui templu, înţelegând prin ace-asta nu ţ 
numai edificiul, oi toată organizarea socială, oare se desfăşura în ju-
rul templului. A.ceastă carte, a cărei traducere cu comentarii se tipă
reşte azi în limba franceză, cuprinde viaţa şi civilizaţia chaldeeană în 
structura ei religioasă, politică. !;li economică. 
O Editorul Henri Jouve a propus crea.rea unei bănci filantropice, oare 
să vie în deoeebj în ajutorul studenţilor, împrumutându-i ou banii de 
cari au ne\ oie pentrn tipărirea tezP.lor. 
O ln Rusia guvernul sovietic a dat ordin să se oonfisce bogăţiile 
tutulor bisericilor pentru sporirea fondului de caritate. Liste publi
cate în ziare vor arăta ce anume obiecte de artă an fost confiscate 
';li ce destmaţie li e'a dat. Pentru a înlătura nemulţumirile � protestările 
populaţiei s'a rânduit oa bisericilor oare au, de pildă, patru cruci de 
aur ori icoane cu pietre scumpe să li se ia numai trei. 
O Se spune oă mnzeui din Leipzig se află în a'i'a de marc lipsă de 
bani în cât este nevoit să vânză tezanrnl cel mai de preţ al lui: Bi
blia lui Gutemberg, minunată operă do artă grafică. Olanda vrea s'o 
cumpere ou zece milioane de mărci pentru muzeul ei din Amsterdam. 
O Profesorii universitari din Cracovia au dăruit o însemnată sumă 
de bani pentru profesorii în nevoie ai universităţilor ruse'i'ti. Ei an mai 
hotărît oa prin reţinerea în fiece hmă a unei părţi din leafa lor să se 
formeze• un fond din venitul căruia să fie ajutaţi colegii lor Ruşi. 
O Am.iei, idealistul înver�unat, al cfi.rni centenar a fost sărbătorit în 
anul trecut, şi-a scris ,,jurnalul" vieţii începând dela vâstra de 20 
de ani. Pe la 27 de ani, dnpă îndelungate dibuiri, şi-a găsit calea 
de urmat în viaţă : idealismul. Când a găsit-o, a scris în jurnalul 
lni: nNn e nevoie de cât de un singur lucru : Să păstrezi pe Dum
nezeu. Trebuie să te desfaci de tot ceaoe poate ti pierdut, să nu te 
legi ou totul de cât de oele vei,nioe şi absolute � să ţli pe celelalte 
numai oa un împrumut, r,a un uzufruct". 
D La 1 Ianuarie 1922 Franţa avea 1.224 459 funcţionari. Prin pro
eetul de buget pe anul 1922 s'a propus să se suprime 50.000 din ei. 
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D Friedrch ];>anzer scrie în Bei trage znr Geschichte der dentschen Sprache 
nnd Litteratnr, vol. HI, că povestea „GheorghE! cel viteaz" publicată 
la 1876 de Petre Ispirescn în Columna lui Traian este numai o tăl
măcire a legendei despre Siegfrid din Niebelnngenlied. El crede că 
această "legendă a fost adusă de Saşi prin veacurile Xll-XIV şi că de 
la ei am luat o noi. 
O Editorul Morance din Paris, 30 rne de Fleurns, publică o revistă 
trimest-r-ială Byblis, care se ocupă in deosebi de arta gravurii aplicată 
la cărţi. 
D După doi ani de la răsboiol nenorocit · Franţa dădea, la 1872, un 
excedent de 173 000 de naşteri. D-npă răsboinl g1orios din urmă aceeaş 
Franţă a dat în primul semestru a! anului -192 l un excedent de 
72.85.1 naşteri, - deci cam 146.000 pe an - , cn toate că după de
mobilizare căsătoriile. an fost de donă ori mai numeroase ca în anii 
dinainte de răsboiu. 

Tot în semestrul 
pulaţia co 179.356 
ca Franţa. 

întâi din auul ·1921 Germania şi-a sporit po
snflete, adică cu aproape de donă ori mai mult 

O Cele donă milioane de catolici clin Olanda an 200 publicaţii catolice 
dintre care 15 apar în fiecare zi. 
D Sfântul Scaun a înfiinţat două universităţi catolice, una în )[ilano 
(ltalia) şi alta în Lublin (Polonia). Cea din Milano, numită „Univer
sitatea inimii lui Iisu.s" are donă facultăţi : de dre�t !;Ji filosofie ; iar 
cea din Lublin are o facultate de teologie � una de drept oanonic. 

Pe Jâogă universitatea de st.at din Varşovia se va înfiinţa o fa
cultate catolică de ştiinţe bisericeşti. E vorba ca şi episcopii catolici 
din Olanda să înfiinţeze în anul viitor o universitate catolică ou trei 
facultăţi : drept filozofie şi teologie. 
Q Dnpă dările de seamă ale ziarelor catolice, donă milioane de cre
dincioşi din Ceho-Slovacia au pără:Jit catolicismnl trecând la biserica 
Husiţilor, numită şi comunitatea nFraţilor Bohemieni". 
D Revish "The Presbyterian of the Sonth" spune că islamismul 
se întinde în Africa. Creştinilor li e teamă că în scurt timp toată 
Africa va fi mahometană. 
O Sinodnl bisericii reformate din cantonul Ziirik a botărît oa femeile 
elveţiene, nemăritate, cu pregătire şi cl!.dere, să poată îndeplini oficinl 
de pastori. 
D Pe la sfârşitul lnnei Mai Academia Regală a Belgiei va sărLători 
împlinirea a 150 de ani dela înfiinţart,a ei. 
O Tot în acest an l'le va sărbători împlinirea a 700 de ani .de la 
înfiinţarea universităţii din Padova (Italia). 
O La Paris s'a constituit sub preşedinţia academicianului Anatole 
France un cerc liter&.1 internaţional, compus din scriitorii şi editori, 
cn menirea de a primi şi sărbători pe scriitorii străini, cari călătoresc 
în Franţa. Mai zilele trecute a fost sărbătorit de acest cerc vestitul 
scriitor englez John_ Galsworthy. 
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LEGI ŞI STATUTE DE INSTITUŢII CULTURALE

MUZEUL RENAŞTERII ROMÂNE 

1821-1921 

CHEMARE 

După suferinfi de veacuri şi un întreg trecut de muncă, de glorie şi de 
întelepciune, neamul nostru a întâlnii în calea istoriei sale vremurile grele 
ale secolului al XVTll-lea. 

Nevoile şi restriştile slăleau să birue. 
Din leagănul fiinfei noastre nafionale şi sullefeşti a răsărit alunei, la căi- ( .dura cugetului învietor al Revolufiei Franceze celei mari, ideia mântuitoare 

a mândriei latine, a mândriei româneşti. 
Tudor din Vlădimiri înallă steagul şi sufletul lui mare strânge roate nă

dejdile; dorul întregului neam românesc izbândeşte, ca în veacurile mari, 
şi zorile cele mai frumoase luminează calea cea nouă a neamului, îmbăr
bătat şi întinerii. 

De atunci iată un veac întreg, veacul Renaşterii Române, cu opera lui de 
sacrificiu, cu generafiile însuflefite dela 1848, dela 1859 şi 1866, luptele 
pentru libertatea cetăteneasd!, Unirea, Războiul lndependenfii, întocmirea 
lării în chip europenesc şi statornic, opera marilor bărbafi de Stal dela 
1848-1916 şi a Regelui Carol. întemeietorul regatului român. 

Anii din urmă ne-au adus răsplata întregului nostru trecut de muncă şi 
de jerliă, cunună crescută din sângele şi sufletul lntregului popor. Unirea 
luturor Românilor în hotarele României întregile, cununa Regelui nostru 
prea iubii, călăuza vifejească şi tnteleaplă din vremurile grele. 

Furtuna cea mare a patimilor deslănfuilă de războiul cel mare şi hrănită 
de aspirafii şi doruri străvechi nu s'a potolit însă în Europa. 

Probleme mari. probllme culturale şi sociale nouă se desfac şi se hotă
răsc cu tărie în cea mai sbuciumală atmosferă. 

Neamurile cele mai cumlnfi şi cele mai viteze au nevoe de întreaga lor 
pulere ca să se poată îndrepta în valurile vremii. Ele ştiu însă, că cel mal 
de seamă isvor al unei orientări sigure esle cunoşlinfa şi simlirea frecu
lului : de acolo se desface deslegarea cea mai dreapttl a oricărei greulăli. 

Cugetul luminal al Altelii Sale Regale, Principele Carol, Moşlenilorul Tro
nului a limpezii din toate acestea nevoia organizării unui ,V1,;;w al Rena
şterii Române, care să fie un institui de studii }i cercetliri, în cel mai larg 
înteles, pentru orientarea socială şi culturală a neamului, pentru mândria 
şi sporul de viafă, care se naşte din prefuirea ştiută şi dreaptă a suflefulul, 
care s'a misluil în vremi. 

Instiluful acesta de studii şi cercetări trebuie să-şi aibă însă înainte de 
foale, reazimul şi izvorul lui înlr'un Mu::,m, care să cuprindă !oale documen
tele epocii noastre de Renaştere (1821-1921 ), acte, fotografii, opere literare, 
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istorice şi sociale, documente artislice, tablouri, sculpturi, documente etno
gra!ice, costume şi lucrări de arfă casnică, mobile, scoar1e, alesături, etc. 
studii şi cercetl:iri şlinlilice, documente arhitectonice şi fn genere tot ceia 
ce poale înfăţişa, în chip caracteristic, viala poporului, evolujia sufletului 
şi a statului nostru în epoca hotărîlă. 

A. S. RegaUi Principele Carol îndreapUi, cu înalta ocrotire a M. S. Re
gelui, cea mai călduroasă chemare către !Oli cei cari înleleg menirea unei 
asemenea instllulii şi odată cu aceasta, rugămintea ca fiecare să confribue 
cu ceeace poale la întocmirea Muzeului Renaşterii Române. 

ln pragul vremurilor de sacrificii pe care le-am trecut şi în urgia de va
luri, cari se învălmăşesc în zare, Muzeul Renasterli Române, opera -Princi
pelui nostru Moştenitor, a noastră a tuturor prin munca şi devotamentul 
nostru, va fi cristalizarea unui întreg trecui de luptă; un monument al gloriei 
româneşti şi cel mai bo;ial reazim şlinlific al unei orientări hotărîle spre 
zile mai bune şi limanuri fericite. 

-=1.��t-sru: Mu:e..:...1� 5;na.şt.�ri! R�m.â.n= 

· I, D. ŞTEFĂNESCU
Prc�-::a·:r 

STATUTE 

Cap I. DISPOZIŢIUNI GENERALE. 

Ari. 1 Se înliinjează pe timp nelimitat în Capitala României, sub tnallul 
patronaj al M. S. Regelui Ferdinand I, o societate na1ională cu denumirea 
Societatea „Muzeului Renaşterii Române•, pentru înferneierea unui muzeu 
care să cuprindă comoara de amintiri legale de mişcarea socială, politică 
şi culturală dela redeşteptarea noastră natională (1821) şi până la Tnlregirea 
României. 

Cap. li. MEMBRII. 

Ari. 2. - Membrii societă1il suni de tr11i feluri : 
,,) Membrii activi cari colaborează la colectionarea pieselor de m!.!2eu_ 

Ei se proclamă de comitetul socilztălii ; 
r) Membrii ajutl!tori cari plăle5c o cotizajie anuală de cel pujin 50 lei
) Membrii donatori cari vor plăti o sumă 1lela 5.000 lei în sus, sau vor

dărui Muzeului colecjli însemnate, admise de comitei : 
") Membrii de onoare. 

Cap. III. CONDUCEREA SOCIETAŢII. 

Ari. 3. - Socielatea e condusă de un comitei prezidat de Alleta Sa Re
gală Principele Moştenitor al României, având ca vice-preşedinte pe I. P. 
S. S. Milrgpolitul Primai. 

I 
, 
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Ari. 4. - Comitetul e compus din 24 membri aclivi şi dintr'un nelimitat 
număr de membri corespondenfl cari reprezintă şi ajută societatea în dl
lerile părfi ale jării. 

Suni socotiţi membri aclivi de drept : 
a) Ministrul Instrucţiunii :
b) Minislcul Artelor ;
c) Preşedintele Academiei Române.
Membrii activi ai comitetului se aleg- la constituirea sociell:lfli.
Membrii corespondent! se coopleazl:I. Vacanţele ivite printre membrii

acfivl al comifetului se c-omplcteazll prin cooptarea , cclorlalji membri din 
comllet. 

Art 5. - Atrlbutiunile comiletului suni : 
.i) Sl:I iacii regulamentele şi sli ia măsuri generale de admlnislratle ; 
b) Să numiască pe directorul şi pe functionarii muzeului ;
c) S"l:I inslilue consiliile lechnice;
,l) Să aprobe bugeti:1 întocmit de directorul muzeului ;
e) Să îngrijiască de mijloacele necesare pentru realizarea scopului.
Art. 6. - Comilelul va avea un birou compus din directorul muzeului,

un subdirector, un secretar, un casier şi slujbaşii necesari. ({•Art. 7. - ln fiecare an se va jine o adunare generală a tululor catego- � 
rlilor de membrii pentru insliluirea pe timp de un an a comisiunii de con-
trol, care va verifica cassa şi comptabililatea pentru descărcarea gestiunii 
trecute şi pentru luarea măsurilor de realizarea scopului. 

Cap. IV. INTOCMIREA ŞI ADMINISTRAREA MUZEULUI. 

Ari. 8. - Muzeul se întocmeşte de director cu ajutorul comisiilor tehnice 
şi e condus de el potrivii hotărlrilor luate de comite1ul socielăfii. 

Ari. 9. - Directorul are în grija sa : 
a) Executarea măsurilor de administraţie luate de comitei pentru socie

tate şi penlru muzeu ; 
Z>) Primirea şi inventarierea pieselor de muzeu, a colecfillor aprobate de 

comitet şi a celor lăsate în păstrarea ·muzeului de particulari ; 
c) Clasarea şi orânduirea lor;
d) Publicatiile muzeului.
Ari. 10. - Directorul reprezintă socielafea în justijie.

Cap. V. FONDURILE SOCIETAŢII. 

Art. 11. - Fondurile socletălii se compun din : 
Subvent]a Stalului ; 
Subvenlii particulare ; 
Taxele şi subscrierile membrilor ; 
Oonafiuni şi legate ; 
Taxe de intrare tn muzeu. 

Cap. VI. OISPOZIŢIUNI FINALE. 

Ari. 12. - In caz de disolvare a societălii, Muzeul Renaşterii Române 
va frece pe seama Mlnislerutu, Artelor. 

Societatea nu se va dlsolva de cât în urma cererii membrilor ei. 
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LEGE 

Voiai:! de Camer:! şi Sena! şi publicai! în Monitorul Oticial No. 174

din 1921. 
Ari. I. - Se recunoaşte c-alitafea de persoană juridică "Socletăjii Muze

ului Renaşterii Române". 
Art. II. - Organizarea acestei sociel:!ti rămâne fixată prin statutul ei. 
Art. lll, - Ea e scutită de laxele de limbru, de înregistrare, de poştă şi 

de căi ferate. 
Ari. IV. - Imobilele, capitalul şi veniturile soclelăţil „Muzeului Renaşterii 

Române" sunt scutite de ori ce impozil către stal, jude( şi comună. 

P. S. Ori ce infonna\ll sau lămurid SCTise se pot avea indatl, adresându.se Direcţiunii 
Muzeului în Bucureşti (Calea Do.-ob:tnţi, 32). 

Pnitn.t infonnaţli fi lămu-riri vnhale Direcţiunea sfii zilnic la dlspo-,dpa oricui. Biroul 
aat$�i D11::ecţi• e de,scbis în flceare zi dd11 10 la u. 

S'a dat împuternicire difeTitelo.- �o.-.nc de încredere, ln toată ta.-a, - p-cofesoti, setiltoti 
fi dlferlfi d!.rturarl - cad 51 lucreze în numele Muzeul ui strângând cotizaţii, donaţii şi 
obiecte de muzeu. 

Donatorii pot trimite bani şi lucruri, dl-cect i'ld.ministrn.f:ici Muzeului in Bucureşti. 
Posesorii obiectelor de Muzeu sunt -cugnţi să blne,volascll n înştiinţa Directia, pentru cer, 

cetarea piesel<1t' pe care doresc sa le vândă sau să le dăruLu.-ă. 
C.irnetc speciale d<: incaslri s'au dat tuturor delegajllo-r Muzoulw. Nu se va plăti nid o 

cotizaţie sau sut>scripţi" pentru l',luzeu, far.\ liberarea de chitantă din carnetele spec-i.:,.le ale 
.Muzeului. 

CUGETARI 

Cele din urmă cuvinte ale lui 
HUGH LATIMERep1scop de\Vor
cesler, ars de viu pentru d! s'a 
răsculat împotriva imoralilălii şi 
a purificai religia: 

Fii tare, frate Ridley. Candela, pe care o aprindem azi, 
nu se mai stinge. Va arde de-apururi. 

* 

de J. WICLIFF 

De spiritul Mântuitorului numai jertfa ne poate apropia. • 

* 

de JEREMY BENTHAM 

Cea mai mare fericire pentru cel mai mare număr de 
oameni; acesta e scopul moralităţii. 

* 

tde FRIE_DRICH VON HELLWALD 

Religia este cea mai profundă poezie a sufletului. 
5 
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BIBLIOGRFIFIE 

�ECE NZ_II_ 
I. CARŢI

Mica Biblie. Edilia li-a de Arhim. Iuliu Scriban. Edil. Viata Româ
nească. Bucureşti. 

Răspunzând aceloraşi cerinfe după cnvântul Sf. Scripluri, apare în a lt•a 
edilie : '.\uc,1 Bil>li.!. Se şlie de cât folos s'a arătai prima edille, cum şi loate 
greutăjile ce i s'au creeat. Edilia de acum e cu lotul refăcută ca alcătuire, 
text, ilustratii. Spre a preîntâmpina ori ce obiecjie, edi1ia nouă, înlăturând 
cu toiul caraclerul de Istorie biblicl!, e o iericill:! alegere a pasagiilor ca
racteristice din Sf. Scriptură, redate �cu scumpăfale" cum zice prefata, după 
Biblia sinodală, închegate în acest tot unitar - iireşt.e scurtat - care e 

,. ..• Mica Biblie." ,, 
Chiar acolo - unde prescurtând şi legând text de text - intervine au1orul, 1 

se păstn?ază acelaşi stil scripluris1ic, poale „chiar în oaguba stilului curgă
tor" cum zice însuş autorul, în prelată. Dacă Pl!r. Cornilescu a greşit, oco
lind tex.iul vechiu, Mica Biblie s'a linul prea strâns de el, ceea ce n'ar ii 
trebuii, având 111:vedere mai ales scopul didactic şi de popularizare al cărtii. 
Dar după cele ce s·au petrecut cu l-a edifie, procedeul se impunea. Aşa 
cum să prezintă ea, cu potrivita alegere a textelor redate, cu ferici1a lor 
înlănjuire şi potrivire cum e iscusita îmbinare a celor 4 evanghelii într'un 
singur tot unilar şi curgător. tac din Mica Biblie o lucrare foarte reuşifă 
şi folositoare copiilor, lin<!retului şi poporului. 

Cele 400 de pagini suni egal împărtlte între Vechiul şi Noul Testament, 
desigur în desavanlajul celui din urmă. Autorul singur recunoaşte că putea 
fi mai desvoilal; din Isaia, în genere din Proiefi, din proverbe şi mai ales 
din psalmi ,se putea da şi mai mult. Dintre psalmi lipseşte clasicul psalm 
al pocăinlii, şi mai ales acel admirabil imn de slava al creajiunii- psalmul 
103-desigur cel mai frumos dintre foale.

llustrafiile suni şi numeroase şi bine alese; păcal că insuficienţe tehnice
nu le-a puful reda mai bine. Unele din ele; prepelita, lăcusta, vulturul, 
corbul ş. a. ar putea lipsi la o nouă ediJie, nefiind indispensabile textulut .,._ 
înlesnind ml!rirea şi îmmulflrea acelor admirabile 1lusfrc:1fii din viata şi pa• 
llmile Mântuitorului ; Textul e prevăzui cu explicatille necesare în note, iar 
la sfârşii înlr'un toarte folositor „adaos" se dau scurte cunoşlin(e asupra 
Palestinei şi a Sf. Scripturi. Acest adaos îmbogătlt odată şi cu mai multe 
date necesare pentru întelegerea St, "Scripturi e un fericit pas fală de editia 
T•a. Când Biblia Sf. Sinod lipseşte aproape cu toiul, iar lec1ura ei şi adesea 
întelegerea e legata de atâtea greufăfi, şi când selea după cuvântul Domnului 
a crescui şi creşte mereu, acum dupl! prăbuşirea "unei lumi" în războiul 
cel mare şi când din atâtea cercuri străine şi adese-a osiile bisericii noa
stre, se cere slăruilor întoarcerea către „Scripturi" munca Păr. Scriban şi a 
colaboratorilor săi lrebue incuraJală şi susflnull!. Iar cartea cea de atât 
folos îmbrl!fl�ată şi impusă. 
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II. REVISTE.

«La.tnura„ Anul al Ill-lea. Sub auspiciile „Fundatiei cullurale 
Principele Carol". Revisfli de cullură generală. 

ŞI aşa şi este. Am sub ochi No. 3-4. ln cele 264 de pagini, o adevărată 
carie de învătălură; de bogată, aleasă şi folosHoare învăfătură. Din fară 
de la noi şi de aiurea. De acum şi de altă dată. lnlâmplări. îndemnuri, în
văfliminle, descoperiri, arfă, ştiinJă, llteralură, se desprind darnic şi rodnic 
din aceste 264 pagini. 

De la mlnunala „Poveste de Crăciun• toarsă din firul fermecai al M. Sale 
Regina, de la t:aldul cuvânl de îndemn şi chemare pentru cullura masselor 
populare, al A. S.'.R. Principelui Moştenilor, din scrisoarea adresată Directorului 
Fnudafiet, O I Gh. D. Mugur, scrisoare, în care A. S. R. Uicând un nou dar 
de 22 mii lei-premiu „cel<>r mai rime cărţi pcutr11 copii", îi adaugă pe altul 
şi mai nepretuil, lwt;ir,irea Sa ,u,1/r.'imut,1/a de a 1mmci pe11!ru cultura ma-1selor

populare, şi până la însemnarea unei cugetări din Tagore, Iorga sau Mae
terlink, de la învierea unui colt de irumusefe anli-::ă şi pânli la însemnarea 
unei descoperiri şliînfifice sau a unui alt momenl cullural, prins din uni• 
versata sbatere a cugetării şi muncii moderne, loful s! deslăşoadi ca în
tr'un minunat caleidoscop cultural, care instrueşte, interesează şi loloseşle. 

ln cele două diviziuni de cultură generală şi de culfurli pedagogic!, în 
care e împlfrf1fă revista, iscălesc articole de şliinfă şi inlormafie şliinfifică 
D-nii Iorga, Simlonescu, Slefan Ciobanu,-acesla dând inleresanle dale asu
pra teatrului din Basarabia, - Ion D. Sleflinescu -o măestrită evocare a vechei
mânăstiri Probata: pagini de lilerafură şi crlfică \ilerară de Galacllon, Nt
chilor Crainic, V. Voiculescu - cu acel admirabil „colind al nlnsorW din
No. 5; chestiuni de pedagogie a D•lor Nisipeanu, Aposrol Culea ... Şi o bo
gată-foarte bt-gatl'l -cronică de însemnări şi faple culturale.

Cronica e redaclală în cea mal mare parte de D-l Gh. O. Mugur, deşi nu 
iscăleşte. E în foi acest belşug de material, adunai, selecJionat şi valorificat 
o grea şi discrelli muncă, ce împresionează. Revistele, ziarele, cărfile,
întâmpl!rile luluror neamurilor, sunl răscolite pentru a scoate din ele ceea
ce interesează, ceea ce lrebue �ă d!mânl! şi să aibă un învăl pentru cul
tura noastră, pentru adevărata cultură. Revista, ziarul şi cărt1le de la noi, 
dar mal ales din lările marilor civllizaJii şi culluri, aduc af81ea lucruri noi. 
Ele trec cu grabă şi a celui ce le-a elfii, dar câtl le pol măcar celi? Din
răstogolirea lor de o zi sau de o lună suni prinse. oprite şi încatJrate ace
stei superioare linte urmările prin .Lamura• -care e sănl!loasa culturli ge
nerală a celor mulii. E cel mal frumos şi mai înjelegălor trib\ll adus în
lupla pentru luminarea masselor.

O recomandăm cu căldură îniregii preojimi româneşti. 
. 

,, Noua Revistă Bisericească .. , Bucureşti, Strada· Principatele-
Unite No. 60. 

Apare sub directia D-lui Teodor Păcescu. E în al treilea an de aparifie. 
Ani de frumoasă şi rodnică muncă în sânul preojimii. E revista care a 
slrâns în jurul ei cele mai multe condee preotesH. Mişcându-se în plinul 
problemelor bisericeşll, a izbulil să răzbată creindu-şi un .larg cerc de ce
tilori şi colaboralori. ln articolele-I vii, scurle şi de actualilale vedem de
sfl!şurâf\du-se pulsul viefii diA biserica noastră ortodt-xă cu necazurile şi 
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revendicările, cu isb8nzile şi policnlrile, cu preocupările şl idealurile e1. Nu 
e un organ de şlllnlă teologică. E mal de grabă organul de luptă al preo
limii ortodoxe din vechiul regaf.-deşi tn 1impul din urmă izbuleşle a pătrunde 
şi dincolo - • organ de lupt!l dreaplă şi obiecfivl!. Cu o largă orientare cultu
rală şi loarle bogată parte informatlvl!, caracterul ei viu, combaUv şi infor
mativ se datoreşte tu mare parte personalitl!tll directorului ei, Dl. Păcescu. 

'Articolele O-sale clare, ponderale, larg informale şi loldeauna interesante purt 
tn discufie variatele probleme din s8nul bisericii ortodoxe. Rvlevez arfico
leteD-sale din numărul de Februarie: .. Biserica tn pragul anului 1922"-o in
teresantă punere la punci a felurilelor probleme care se agilă în Biserică; 
cel despre „Adventism" din Octombrie; de o îngrijitoare aclualitate, de o 
crudă ironie, dar şi de adevăr e articolul său .Preotul ortodox la datorie 
dar şi la drepluri," din num:irut de pe Decembrie. Interesantă e conslalarea 
sa din „Ortodoxismul şi monarhia conslifutională" că QiSerica ortodoxă e cea 
mai potrivită cu forma unei monarhii consti1ufionate. Bogală şi interesantă 
,.Cronica literară bisericească". în care suni trecute în revistă toate publi
cajiile periodice religioase din România. 

Oloire multele şi harnicile condee,-de subliniai-, scrise mai mult de preo-
tlmea de la safe sun! de remarcat Ş-i câteva încerdhi poetice. ln deosebi 

�--

poezia „Grămalicul". a monahului Damian, cu toate lipsurile, vădeşte talent. ,,, 

«Luminătorul„ Revista eterului din eparhia Chişinăului şi Hotinului. 
E în al 55-lea an de aparifle. Din acest respectabil (recul "Luminătorul" se 
poate ml!.ndri cu laplul de a fi [ost cea dintăi publicaţie în mol<iOtJe11r:şie în 
anul de trezire nafională, care a fost 1905. Sub conducerea Păr. Popovicl 
- actualul rector al seminarului - ca p_rlm-redaclor şi a Păr. Gurie Grosu. 
actualul arhiepiscop, ca redactor „Luminătorul" e prima publicatie ce a „lu
minat fn adevăr," pentru neamul nostru, sub vechea stăpânire rusească. Din 
tmboldul pentru luminare.a preoflmii, părlii oficiale I s'a adaugat şi una 
neoiicialli, de preocupări religioase-cul!urale. Glislm studii din istoria bise
ricii române datorite D-lui Tomescu. desigur foarte necesare preoţimii ba
sarabene. Interesante însemnările D-lui- profesor de geografie Raşcu, dela 
şcoala spirituală, despre Mănlislirile din Basarabia. 

O dlzerlatie a păr. Prof. Volintir vădind, pe 18ngă erudllia teologică, şi o 
îmbucurătoare cunoaştere a literaturii române; articolele Părintelui Gh. Spinei 
tn legătură cu cele nouă fericiri; apoi predici, cum e aceea a Păr. Andronla la 
Sf. Treierarhi; bune şi adevărate articole asupra nevoilor materiale ale preo-
llmii; cel al Păr. Ungureanu, cenzurat mal tot; în sfârşit lraduceri şi allele. �

Lipseşte, cu toiul partea Informativă atât asupra faptelor, cât şi asupra miş
cării culturale. E o lipsă de altfel în mai toate revistele. 

lnchelnd, lin să lac o prietenea-scă observatie: M'a surprins slilut curios 
în care scriu cucernicii preofii basarabeni. Nu vorbesc de întorsături de 
frază, care aduc a ruseşte. Asta e de lnteles şi va trece. E vorba de acea 
folosire, diulată. parcă, a neologismelor. 

Citesc de pildă la părintele Spinel: .desrlidăcinând din ele foale pasiunile

de caracter desordo11at" Pasiuni de caracter desordonat 1� . . .
De ce aceasta când în veşmântul colorai, bogat şi atât de frumos al graiu

lui nostru moldovenesc se pol spune fot aşa de bine, ba mai bine, aceleaşi 
lucruri. Pricina o cunosc : E fuga „de limba cea proastă moldovenească ... • 
ŞI alunel se înlocueşle cu toate impeslrifălurile aduse de peste holare, 
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sfrliine firii şi graiului nostru. Nu, (raJi preo(i basarabeni. PăslraJi-vă cât 
puleJI mai curai frumosul graiu blltrânesc. Noi ne străduim şi ne sbatem 
:sl:1-I regăsim. De ce tocmai voi vll sili li să-l înl:ituraJI? PllstraJI graiul Sf. 
Scripturi şi al vechilor noastre ciasloave şi celiti pe marii purtlUori de graiu 
şi poezie ai literaturii române: Eminescu, Vlahulli, Sadoveanu. Veli vedea 
ce adâncă frumuşelă, ce adâncime şi farmec e în limba noastră .cea proastli 
moldovenească ... u 

Da, Lără supl:!rare, cinsflll preoji şi cl!rfurari basarabeni. 
� ln numl:!rul viilor vom scrie mal pe larg despre „ Presa ortodoxă din Bi-
serica românl!. lOAN SAVIN 

FRES?9 C?9TOL1Ci9 FR?9 NCEZft 

I. Ziare din Paris.

1. LA CROTX, ziar zilnic, întemeiat în 1883 ·de Peres A11Kustins de z·Ass<>mp• 

ti<n1, apare azi sub direcţia lui Paul feron-Vrau. In fiecare săptămână pu
blidl un supliment ilustrat: Le Pe7/eri,i. DirecIIa: s, R11e Bayard, VIII-e. 

2. LA LIBRE PAROLE, publică în fl�ce sllpfămână, sub dlrectia lui Prmi
fois Veiiill-01, un supliment:. L1 vie el la pensee caJlwliq11.:-. Abonamentul 12 fr • 
.anual. Direcjia: 14, Boulevard Moutmartre, IX-e. 

3. L.'ACTION FRAN<;AISE publică cronicile religioase de Lo11is Dimie,-. 
Abonamentul pe 12, 6 şi 3 luni, franci 70, 36, 19. Oirectia: 14. R11e de Rome. 

4. LE FIGARO publicll cronicile religioase ale lui VictOt' Bucaille. Abona•
meniul pe 12, 6, 3 luni, franci 70, 36, 18.50. Oirecjia: 26. R11e Dro11ol, JX-e. 

5. LE GAULOIS publică cronici religioase de Gabriel Latouche. Abona
meniul 18 Ir. 50 pe trei luni. Direcjia: J, R11e Drouot, IK-e.

6. L'ECHO DE PARIS publică cronici religioase de Charles Piclton. Abo•
na mente pe 12, 6 şi 3 Luni, fra{ICi 64, 34, 18. Dlrecjia: 6, Place de z·opera, IX-e. 

7. LE JOURNAL DES DE:BATS publicli zi cu zi ln}ormaJII religioase. Abo•
namente pe 12, 6, 3 luni, franci 64, 32 şi 16. Direcfla : 17, R11e des Pretres
Saint.Germain-L' A11xerrois. 

II. Reviste.
:I.. :Reviate u1ni.e1•at,e. 

1. CAHlt:RS CATliOLIQUES, revistă bilunară de apologellcă, de apostolat,
<le viată socială şi de artă. Abonamentul 12 fr, pe an, 7 Ir. pe 6 luni. Dl
recIIa; 3, Rtfe de Mkieres, Paris, VI-e, 

2. LA NOUVELLE JOURNEE, revistă lunară: Abonamentul 18 fr. pe an.
Dlreclla: S şi l, Place de J11ssie11, Paris, V-e. 

3. ETUOES, revlsfll condusă de Peres de la Compag,ie tle Jis1is. Apare la 
5 şi 20 ale fiecărei luni. Abonamentul: 35 fr. pe an, 18 fr. pe 6 luni. Directia:
5, Place Sai11I-Fra1ifois-Xavier, Paris, Vll-e. 

4. LA DtMOCRATIE, revisfli bilunară, condusă de M,1rc Sa11�11ier. Abo
namentul: 22 Ir. pe an; 12 Ir. pe 6 luni. DirecJla: 32 şi 31, Boulet•tmf Ras

;pail, Paris. 

5. REVUE DES JEUNES, revislll bilunara, condusă de Rw. P. Serlilla11ges. 
Abonamentul pe 12, 6 şi 3 luni: 36, 18 şi 9 franci. Directla: 3, R11e d,e, L11;,ttes, 
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6. LE CORRESPONDANT, revistă bilunară. Abonamenluf: 70 ir. pe an;
36 fr. pe 6 turti. Di rec fia: 31. Rue S,1i11t-G111/l,11111u •• Paris, I ·n-e.

2 . .11,eviste de <iOclv1tenta·re. 

1. OOSSIERS OE L'ACTION POPULAIRE, revistă bilunară de acjlune so
cială şi religioasă. Abonamentul: 14 fr. pe an. Dlrecfia: 1s·s, Rue ,1.- Hremc,sl, 
,\.<,iSy-le-Sec (Sâ11e). 

2. REVUE DES LECTURES fostă ROMANS-REVUE, revistă lunară sub dl
recfiunea d. Louis Bethleem. Abonamentul: 18 fr. pe an. Oirecfia: 77. Ru.: de 
Vm,gira,-d, Paris. V f-e. 

3. NOUVELLES RELIGIEUSES. revist! bilunară, întemeiat! în 1918 de
Bure m catltoliq11e d,· Presse. Abonamentul: 25 fr. pe an, 18 fr. pe 6 luni. Oi
recfia: b7, Rue Lrmri.$/011. P,iris. Xll-e. 

4. DOCUMENTATlON CATHOLTOUE, revistă săptămânală, întemeiat!! de
• La Bomu: Presse• pentru a contopi înfr'o singur!! publlcafle patru reviste
tnlrerupte de războiu: .Q11eslicms ac/uelles•, "Cl;ro11iq11e Je la P-ressc• • • Aclion
<,al/1oliq11e". ,.J�-•u. d'org,misalio11 et de d.:fe11se retigie11se. Abonamentul: 20 fr.
pe an. Oireclla: 5, Rue Baya•·d, Paris, \'lll-e.

,"J • .Reu"iste de ,itu.<lil reUyioase. 

1. REVUE PRATIOUE D'APOLOGETlQUE, 1evislă bilunar�. condusă de
M6r. B.mdrillar,, Vertirur şi Baini·d. Abonamentul: 25 fr. pe an. Oirectla.
117, Ruc de Rem:es, Paris, l'l-e. 

2. REVUE DU CLERGE FRAN<;;:AIS, revistă lunară. Abonamentul: 20 fr.
pe an. Direcfia: 81, Bou1e-;•ard R,1spait, P,iris, I' I-e .
. 3. AMI OU Cl.ERGE, reviş1ll săptămânală. întemeiată de Jfgr. Pe,-rivt, în 
Lau,rres (11aule-Marne). Abonam -nf: 15 ir. pe an. 

4. REVUE DE PHILOSOPHIE, revisUI bilunară, condusă de Ru. P. Peil

ltmbl!. Abonamen1ul: 25 Ir. pe an. Oirecfia: 31. Rm: .faevb, Paris, Vl-e. 
5. FOI CATOLIOUE, publicată lunar de Canonicul G,1de,rn. Abonamentul:

25 ir. pe an. Oirecfia: 25, Rue V,mea11, P,1ris, l"//-e. 
6. LA RE-PONSE, publicată lunar de abatele D11plessy. Abonamentul : 6 fr.

pe an. Oirectia: 82, R11e Bo11.iparte. Paris, tn-c. 
7. ETUDES ECCLF.SlASTIOUES, publicatll lunar de „L Unio1• Aposlot,q-ue•

"Abonamentul: 4 fr. pe an. Oirectia: Jll. Bo11!1ward Bo1,rdcm, Pari.s, IV-�. T, 
8. LE CANONISTE CONTEMPORAIN, revis1ll de drept canonic. Abonamen- 1

lui: 13 fr. pe an. Oirecjla: 10, Rue Cassetlo, Paris, Ţrf-e. 
9. REVUE D'HISTOIRE DE L'EGLISE OE FRANCE, revislă lrimestriall5.

Abonamentul 25 fr. pe an. Oirecua: 87. B011lec•a1·d Rospail, Paris, T'l-e. 
10. REVUE D'ASCETlOUE ET DE MYSTIQUE, revistă lrimestriall!, con

dusă de Rev. P. de Guibert. S. J. Abonamentul : 15 fr. pe an. Direcfia: 9, R1ie 
lilotti'plaisir, Toulouse. 

11. 1.A VIE SPIRlTUELLE, ASCETIOUE ET MYSTIQUE, publicală lunar
de un grup de profesori dominicani din College angdique de Rome. Abona
mentul: 14 fr. pe an. Administratia la librăria P. Letliielle11x. 1(J, Rue Cassele, 
Paris, VI-e. · 

12. REVUE D'OBjECTIONS, publicală lunar de Canonicul Coube. Abona,
meniul: 15 [r. pe an. Olrecfla: .;1, A.r,·1111e Hosquel, P.,r1s, l'JI-e. 

,. 
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,J.. Ret:i.-.fP de prer1utire iiflu•r1ică. 

1. LA VIE ET LES ARTS llTURGIOUES. Abona1r.enlul: 12 Ir. pe an.
Oirec1ia: -Ir/ C.1/holi'iu,;. o, Plac.: Saiut-Swpccl!. l'nris, r:r-.:.

2. LA VC!X OE L'EGLl::>E, revisUI lunară de praclică lilurgică şi de mu
zidi sacră. Abonamentul: 7 îr. 50 pe an. Oirecjia: 3S, R11.: S.1i,:l-.l,1cq11es, 

Tourcoing. 
3. LA REVUE OU CH"ANT GREGORIEN. condusă de .tom. L. Dati.l. Abo

namentul: 6 ir. pe an. Oirectia: ,;, Rue du i�yc.:c, <ire,ioNe . 

. ,. Reviste <le opeJ'e ,<ociale. 

1. LES AM1T1ES CATHOLIOUES FRAN<;AlSES, revistă lunară, publicat!
de „Comit.: .te., .lmill ·.s ,·al/, ,l1q11:s Fr.mfaists a r l;ira11,!{er", sub conducerea 
Mgr. Baudrillart, memtîru al Academiej Francese. Abonamentul: 8 fr. anual. 
Direcfia: 3. Rue (;.;1r.mâ,re, P,u-is. VI-c. 

2. MESSAGER OU CO EUR DE fESUS, revislă lunară, publicată de „L Apo

stol,u fr 1, prio·.:". Abonamentul: 6 ir. p.? an, Direcţia: 9, Rue .\{01:tpl,usir, 
Tv11lotişc. 

3. L'UNION,. revislă lunară, publicată de .L·vnicm des ,1ssociat1011s 01tl'riens
ca//:ol1qucs8

• Abonarnenlul 6 Ir. anual. Direcfia: Ruuic /"l/1:frcr.silc', 42. P.1ris 1'11-e. 
4. CHRONIQUE SOClALE DE FRANCE, revistă lunară, publicată de .&

mai:us Soci,1frs ,!e Fran.ce". Abonamenlul: 22 ir. pe an. Oirecjia: 16. Rue du 

Plai, Lyon. 
5. FRERES D'ARMES, revlslă bilunară, publicată de „ L .l:,soci,1lio11 c11thv

liq11e ,!,; h, Je1111e.He fr,1111 aiJ..:". Abonamentul: 10 Ir. anual. Direclia: 14". Rru: 

d'.,h,·,,s. P.,ris. 

6. CORRESPONOANCE DES OEUVRES, revistă biiunară, publlcată de .sv

ci.:t.- ,1, Sami- Vmc,mt de Paul". Abonamentul: 12 Ir. pe an. Oireclia: li. Ruc 
F11rs/t:1Jber_:,r, P.1ris, I' I-e.

7. BONNE NOUVELLE. revlsIl! lunară, publicată de Rev. P. Thiriet, tosl
superior al capelanilor din Montmartre. Abonamentul: 4 Ir. pe an Directia: 
15, Rue du L,,,.l're, Parn, 1-er. 

8. I DEAL, revistă lunarl!i. publicată de Cauouicul Co111, ... Abonamentul: 7 fr.
anual. Direcjia: 53, Âl'tmu Bosq11d. Paris, Vlll-e, 

9. NOEL, revistă săptămânală. editată de „La Bonne Presse•. Abonamen
tul: 24 fr. pe an. Oirecjia: 5. R11e Haytird. Paris Vll-e. 

10. ECHO DU NOEL, revistă săptămânală, editai� de „la Bonne Presse 8

• 

Abonamentul: 10 ir. pe. an. Oirecjia: 5, Ru.: Bayar,J. Paris, Vlll-e. 

11. LA VIE AU PATRONAGE, revistă lunară, publicată în două edilii, una
pentru băeţi şi alfa pentru fete. Abonamentul: 38 Ir. anual pentru fiecare 
edifie. Direc1ia : 33. Boule,·ard ,\foret, villa St. Gco•'Kes, No. 2, .4Jrtony (Sâm). 

12. LA FRANCE RURALE, revistă săptămânală. Abonamentul: 7 Ir. pe an.
Direcjia: 46, Rue ,te Charit.:, Lyon. 

13. BULLETIN TRIMESTRIEL DES ANCIENS ELEVES DE SAINT-SUL
PICE. Abonamentul începe numai dela 15 Februarie şi costă 6 fr. pe an. 
Dlrec1ia: 3. Ancie,ie-Co11udie, Lw:ogcs. 

14. LA CROIX D'Ol<, revistă lunară publicată sub îngrijirea abatel11i R. 
P,1sd.:lvuj, în Argenton-stir-Creuse. (lndres), Abonamentnl 5 Ir. 50 pe an. 
Adminislralia: Eul{e11c Phillippc. Gr,dr1[11a11 (Gircmde,. 

� 15. BULLETIN DES PROJ-'ESSEURS CAT110LIQUES DE L'UNIVERSITc,
revistă lunară. Abonamentul 6 Ir. pe an. Direclia: LI. R,u .llol1<r�. Lyon. 
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16. AUX OAVIDEES, bulelin lunar al losliluloarelor catolice din înva1a
mânlul public. Abonamentul 3 (r. pe an. Oireclia: Sai,u-Pous, par Se_vm:-les-
.Alpes (Basses-.Alpes). • 

17. L'AME FRAN<;AISE revista saptamânală a unui g:-up de catolici sociali.
Abonamentul 12 fr. pe an. Oir�clia: 31 R,w de Bellecltasse, Paris 'C:Jl-a.

18. NOS CtfANSONS fRAN<;AtSES, revistă lunara, Abonamentul 20 tr.

pe an. Dlrec11a: 1.4 R11e d'Assns. P.iris, 1·1-a. 

�.� 

RĂSPUNSURI 

Preotului Marin Preoţescu, Piteşti. Am allat că răspunsul 
prim din Cnvânf.ul a fost luat de multe feţe laice şi mirene drept 
răspuns adresat Sfinţiei tale. Nu; Răspunsul e scris de mine pentru 
altul şi acel altul e acolo, dar şi aiurea. 

Sfinţia ta ştii bine şi cine suntem şi ce minune de ţară avem. 
Eşit din popor, ai cunoscut sufletul şi tăria lui, căci ani de zile 

ai trăit între ţăranii harnici şi vioi din Bumbueni, din Tutana, din 
Răchiţel<?, din Pădureţi. Dar ţara? N'ai trăit oare în cele mai fru
moase locuri ale ei, cu Argeşul cel atât de pitoresc, bogat în 
albe păduri de mesteacăn, adevăraţi codrii de argint. în văi de 
lumină şi câr.tătoare râuri de legende domneşti ? 

N'iiveaî nevoe atunci Sfinţia ta de cuvântul din ,,Răspunsuri". 
Te-am cunoscut pe vremuri în amfiteatrul lkeului unde stam 

de vorbă cu elevii superiori asupra unet opere de educaţie engleză 
şi am cetit atunci în ochii D-tale energia şi elanul unui con
structiv. Te-am văzut trudindu-te apoi ia mijlocul şcolarilror, în casa 
aceia veche şi mare de pe drumul Basco,·ului, unde era internatul 
societăţii Frătia. Arătai în dreapta şi în stânga, ce faci ici, ce faci 
dincolo, lucruri şi fapte care lămuriau în mine gândul, vrednicia 
şi puterea Sfinţiei tale. 

Te-am cunoscut apoi ca scriitor în revistele bisericeşti şi te-am 
văzut in vreme de război în spitalele din Neamţu, ostenindu-te 
răbdător şi plin de încredere in truda şi jertfa de viaţă a naţiei 
româneşti. 

Imi place să te asemăn unui misionar şi cred că în Senatul 
de azi al Ţării vei aduce cuvânt sincer şi bun pentru atâtea lu
cruri, cari privesc bisedca şi cultura românească. 

Fii mereu plin de pace şi de osârdie creştină. 

L P. Bucureşti. Da. E nevoe şi în acest Sibatis al nostru, 
care e capitala ţării. de un „munte de predică". De pe el trebuie 
să răsune cuvântul cel puternic, care sâ uşureze sufletele de m
doială şi să sguduie toate conştiinţele. Acest munte de predică 
trebuie să devie un centru viu de propagandă evangelică, El poate 
să fie catedra unei şcoale, masa umilă a unei sale de conferinţe, 
ori amvonul prăfuit al unei biserici totdeauna deşartă. 

Cuvântul d� acolo ar trebui să înalţe virtutea muncii, efortul, 
filantropia acti,·ă, setea de cultură, temperanţa, supunerea şi jertfa 

-

. 
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pentru ţară la rangul de acte religioase. Şi ar \·eni lumea nu 
pentru dogmă, ci pentru înălţare sufletească, pentru a îm·aţa aceia 
ce a pierdut,-nobleţ._ umanităţii ei. 

Unde sunt cuvântătorii? 
N. P. Iaşi. Bibliotecile noastre au un caracter static, Oamenii 

nu vin să ceară cărţi de la bibliotecă, iar dacă li se dă o carte 
ei o citesc greu, foarte greu înnodând cu trudă silabă de silabă 
şi pierzând idea în chinul acesta al silabisirii. 

Până la desvoltarea gustulw de cetire trebuie să le cetim noi 
şi cetirea aceasta trebuie să o facă preotul sau învăţătorul, la 
cămin, în şezătorile din jurul bibliotecilor, în şezători de lucru 
pe la casele oamenilor, ori în biserică introducând în predică cu
tare sau cutare istorioară, fabulă, poveste sau pildă morală. 

Caracterul static al bibliotecilor noastre face ca nici una să nu 
fie un lucru viu, ci o mobilă, un lucru de mistificare a credinţii 
noastre. Ce şcoală are biblioteca vie? Toate aproape sunt muzee 
neatinse de cărţi. Ca zoreaua din vestita 1,tă japoneză aţa de pă
ianjen stă prinsă între ele şi nimeni nu îndrăzneşte să o rupă. 

ln America. biblioteca e vie prin caracterul ei dinamic. Nu 
aşteaptă ca omul să vie la ea, ci se duce ea după om. Bibliote
carul interesează şcoala, interesează pe oameni, interesează pe 
copii. Prin reclame ilustrate prinde la cetire mii şi mii de oameni. 
Automobilele bibliotecilor sunt împodobite cu afişele tuturor ca
selor de editură. Lanterne luminoase proectează în pieţele ora
şelor titlurile cărţilor apărute. 

Ca să câştige massele, bibliotecile acestea trimit cărţi în fa
brici, in ateliere, în cârciumi, făcând din ele agenţiile lor. 1n fle 
care loc se trimit cărţi potrivite cu ocupaţiunea, cu traiul, cu gru
parea etnică a oamenilor. 

Către aceasta tindem şi noi. 

Gr. P. Astăzi chiar s'a făcut o propunere pentru numirea de 
misionari pe eparhii, unul de eparhie. Cineva însă a spus că fie 
care preot e un misionar şi acesta avea dreptate. Şi totuşi ni 
trebui� nişte predicatori, cari să cutreere pământul mare al ţării 
şi vorbind din amvon, din catedră în catedră, din munte de predică 
pe mal de apă, să magnetizeze şi să ridice mulţimea coborîtă. 

Daniel. •Fundaţia culturală Principele Carol" va publica în 
curând o serie de cărţi privitoare la viaţa şi cultura popoarelor. 
E întocmai cum scrii. Pentru aceasta se spune ca va institui două 
burse pentru călătorii {de tl"ei luni, în fie care vară. Fie care călă
torie priveşte o anume ţară. Călătorul ,·a cerceta, va strânge ma
terialul indicat şi va scrie cartea de care se simte atâta nevoe, 

INŞTIINŢARE 

Sunt ruaati toti preotii ca pentru orice lămuriri şi informaţii 
în chestii!; culturale ş( soc'ale, să se adreseze M Cuvântului" 
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BULETINUL OF.ICIAL 
AL 

MINISTERULUI CULTELOR ŞI ARTELOR 

PROBLEMA REORGANIZĂRII SEMINARIILOR 

de Ioan G. Savin 

Problema e de dată veche. Şi fie că se vorbeşte de 
lipsa de preoţi, de slaba lor pregătire sau de criza din 
biserică sub feluritele ei forme, toate acestea nu sunt decâ_ţ 
feţe ale aceleaşi probleme a seminariilor. Directorii -de 
seminarii, împreună cu membrii Sf. Sinod şi cu profesorii 
Facultăţii de Teologie au fost consultaţi în diferite rân
duri de Ministerul Instrucţiunii spre a da o soluţiune a 
problemei. Rezultatul acestor consfătuiri au fost circulări 
adresate profesorilor de a-şi îndoi silinţile pentru a se 
reahza în seminarii o mai largă dragoste spre altar. Tran
spunerea problemei tn această formă optativă n'a fost desigur 
şi soluţionarea ei. Ea a rămas tntreagă, iar timpul şi ră
zboiul i-a agravat caracterul. Numărul mare şi în continuă 
creştere a parohiilor vacante, care îşi cer străruitor slu -
jitorii, dau. acestei probleme prin partea ei practică, un 
caracter de permanentă actualitate, reclamând o grabnică 
soluţionare. 

§. I. Lipsa de preoţi # infiinţarea de noi seminarii.

Voiu stărui deci chiar de la început asupra acestei feţe 
a problemei: Lipsa de preoţi. Spre a remedia această 
lipsă soluţiunea firească n'ar fi de cât înmulţirea numă
rului de absolvenţi ai actualelor seminarii şi înfiinţarea 
altora nouă. Desigur înfiinţarea de noi seminare, căci ori 
cât s'ar ridica capacitatea de absolvire a seminariilor acum 
ln fiinţă, ele nu pot satisface vacanţele actuale, cum şi 

-
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pe acelea cate în chip mecanic se ivesc. Numai în vechiul 
regat sunt peste 600 de parohii vacante, deci aproape a 
patra parte din totalul parohiilor. 

Câţi absolvenţi· pot da seminariile? Reparându-se vechia 
greşală făcută când s'a redus numărul lor, avem azi 9 se
minarii din cari numai 7 pot da acum absolvenţi. Maximul 
de absolvenţi poate fi de 30 de seminar în medie, deci 
200 anual. Avem în fie care an aproximativ 50 de va
canţe prin deces, eşire la pensie; rămân deci 150 să îm
pliniască cele 600 de parohii vacante. Ar trebui deci 
ani pentru completare şi aceasta presupunând că .toţi 
absolvenţii se fac preoţi. Dar nu se fac. O parte trec la 
Facultate, iar alţii către alte cariere. Ar rămâne cam o 
sută care s'ar preoţi, deci timpul în care s'ar putea com
pleta aceste vacanţe se prelungeşte. Aceasta socotind 
cu actualele parohii, unele înglobând câte 3-4 comune, 
altele cu 3-4 mii de suflete, ceea ce necesită crearea 
de noi parohii şi cifra vacanţelor creşte. Dacă se mai 
adaugă faptul că nevoile culturale şi administrative ale 
bisericii, in noua organizaţie ce urmează să i se dea, cer 
ca atâţia din preoţi să renunţe la parohie, precum: pro
fesorii de seminarii şi licee, membrii din consilii, misionarii, 
membrii consistoriilor şi ai consiliilor centrale, protoiereii, 
inspectorii, toate acestea vor creşte încă cifra vacanţelor. 

Deci de la început se impune un fapt: Infiinţarea de 
noi seminarii. Inlătur din discuţie jumâtăţile de măsură 
care ar fi: creşterea numărului elevilor în actualele semi
narii şi tnfiinţarea de paralele. Mărirea cantităţii, în atari 
condiţii, s'ar face cu scăderea calităţii. Ş'apoi problema 
pregătirii în seminarii priveşte nu numai instrucţia, dar şi 
educaţia şi mai ales educaţia. Şi aceasta nu poate fi rod
nică decât numai asupra unui număr restrâns. Deci singura 
soluţie e: înfiinţarea de noi seminarii. Se strigă mereu: 
E Lipsă de preoţi. şi învăţători la sate. Pentru tnvăţământ 
problema e pe drum de rezolvire. Din 25 de şcoli normale 
până la războiu, avem azi 57 şi se proectează înfiinţarea 
altora. De ce nu se ia aceeaşi măsură pentru soluţionarea 
crizei de preoţi? Desigur nu în aceiaşi proporţie ca pentru 
şcolile normale, dar dublându-se măcar numărul semina
riilor• de acum. 

Căci un lucru e cert. Chiar dacă toţi absolvenţii actuali 
s'ar preoţi, vacanţele nu se pot completa, Şi e doar o 
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lege firească că numărui candidaţilor nu numai să egaleze, 
dar să întreacă nevoile cerute şi numai atunci criza nu

merică va înceta. 
Şi dacă înfiinţarea de opt seminarii deocamdată e grea, 

, cel puţin patru noi seminarii se impun şi anume: Unul la

Constanţa, unde va trebui să se înfiinţeze şi o episcopie 
spre a satisface marea lipsă de preoţi din Dobrogea lipsă 
mai adânc 5imţită ca ori unde. 

A doilea la Craiova-eparhia Râmnicului fiind în chip 
absolut insuficient deservită de un singur seminar. 

Al treilea la Botoşani - pentru nordul Moldovei şi al 
Basarabiei - lipsa de preoţi in aceste părţi fiind foarte 
mare şi al patrulea la Bacău sau Bârlad. 

In afară de acestea trebue neapărat înfi.iinţat un seminar 
monahal la mânăstirea Neamţului, monahismul nostru su
ferind de un fumdamental viţiu: lipsa de carte, de ori ce 
fel de carte. 

Dacă toţi acei cari se arată alarmaţi de această dăună
toare vărluvire de preoţi a satelor, cari vorbesc de marea 
putere a Bisericii în reclădirea culturală şi morală a na
ţiei sunt sinceri, atunci altă solupe nu este: şcoli semi
nariale multe şi şcoli bune .. Ştiu -însă că cei mai mulţi 
aid se opresc şi mai ales acei cari au putinţă să şi facă. 
Nu sunt bani; sarcini prea multe pentru Stat. Abia se 
găsesc pentru întreţinerea celor în fiinţă. Dar când se 
găsesc milioane pentru şcoli de meserii, s'ar putea găsi 
şi pentru seminarii, 

Căci fără aceasta, în zadar se vor face imputări semi
nariştilor că fug de preoţie. Nu sunt, căci nu mai ajung. 
Amintesc aici de un frumos articol al D-lui Prof. uoiv. 
Simionescu de la Iaşi scris tn foiletonul « ViitoruJuii> sub 
sugestivul titlu: «Nu e popă». S'a dus într'un sat din 
nordul Moldovei, în o zi de sărbătoare. L'a găsit ticăloşit 
şi sărăcit cu oameni necăjiţi, prăpădiţi de mizerie şi 
băutură. «Nu e popă în sat, Domnule» i-a spus un bătrân, 
sintetizând în aceste cuvinte simple tot tristul adevăr. 
«Mai înainte nu era aşa, căci aveau părinte. Ci daţi-ne 
popă, că ne ticăloşim şi mai rău». Şi câţi nu fac aceleaşi 
constatări, dar se opresc aici. Nu sunt bani. 

Acestea pentru vechiul regat. Cum stăm în noile pro
vincii ? Ştiu că se zice: acolo e altfel. Vom zice însă: 
Cam tot aşa e şi acolo. 

... 
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. 't 

CUVANTUL 205 

In Basarabia. Avem un singur seminar, cel de la 
Chişinău, cu cele trei şcoli spirituale inferioare din Chişmău, 
Izmail şi Edineţ, care alimentează semmarul teologic, ab
solvenţii lor putând continua şi liceul. Până acum s'a 
putut satisface nevoia de preoţi din două motive: Preoţii 
se bucurau de o deosebită situaţie materială, bine retri
buiţi, bine văzuţi. Deaceea numărul celor ce veniau la 
seminarii era mare şi în cea mai mare măsură moldoveni, 
cari se doriau mai degrabă preoţi în satul lor moldo
venesc, decât ca absolvent al Universităţii funcţionar în 
cine ştie ce gubernie îndepărtată din împărăţia moscovită. 
Acum când marile privilegii materiale ale preoţilor s'au 
luat, când drumul Moldovenilor către ori ce carieră e 
deschis şi cerut chiar, numărul seminariştilor a scăzut 
simţitor. Dovadă disproporţia de elevi între 1918 şi 1921: 
au scăzut la jumătate. Deci criza începe şi aici . 

Şi al doilea mofiv: ParohiHe erau în Basarabia şi sunt 
tocă foarte mari. Sate de câte cinci mii de suflete, ba şi 
mai mult formează o singură parohie. Citez cazul de la 
Şichirlichitai, sat bulgăresc de peste cinci mii de suflete şi 
foarte bogat, unde, când s'a cerut al doilea loc de preot, 
titularul s'a opus, obiectând că veniturile îngăduiesc abia 
unui preot să poată trăi. Şi autorităţile sup�rioare au 
găsit lucrul drept. 

Insă că un preot poate îngriji de cinci mii de suflete e 
greu de admis. Parohiile trebuesc şi aici îmmulţite; lo
cuitorii o cer, rostul înalt al bisericii misionare şi culturale 
o impun. Criza devine de.ci ·şi mai pronunţată. Io consecinţă
cele două seminarii din Izmail şi Edineţ trebue ridicate
la opt clase. Căci cu sistemul de a hirotoni preoţi din
cântăreţi, care se mai obişnueşte aici, trebue să înceteze.

�- In Ardeal lucrurile stau cam tot aşa. 
Liceele îşi trimeteau către seminariile teologice absol

venţii români, aici fiind singurul lor loc pentru studii su
perioare, iar ca preot era de drept conducătorul şcolar, 
religios şi politic al naţiei sale. Puţini se duceau la Pesta, 
mai ales juriştii. Incolo mai toţi la preoţie. Locurile cele
lalte li erau închise, sau li se deschideau cu jertfa înstrăi
nării de neam. 

Lucrurile s'au schimbat acum. Toate carierele deschise, 
iar universitatea românească primind aproape pe toţi, 
puţini mai iau dru:nul seminariilor teologice. 

' 
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Cât timp ma:i dăinueşte vechea tradiţie, încă se vor 
duce; dar când şi acest sprijin va ceda, criza va fi i ne
vitabilă. 

Ca o ilustrare a celor spuse e faptul ca chiar dintre 
preoţii unii şi-au părăsit parohia - imbrăţisând alte cari
ere-şi, nu numai în învăţământ, dar pe la bănci, întreprin-
deri industriale, căi ferate ...... Au fost desiguri utili şi acolo 
şi poate chiar în interesele neamului li s'a cerut această 
trecere. Faptul rămâne însă şi el constitue un serios aver
tisment p<.;ntru viitor. 

Deci şi aici se va pune în curând, ba cred că se pune 
şi acum nevoia de a se creea şcoli speciale de pregătire 
pentru viitorii preoţi candidaţi la Facultăţile de Teologie, 
care vor trebui şă înlocuiască seminariile teologice în fiinţă. 

La cele 3 seminarii teologice în fiinţă numărul celor 
înscrişi în toţi cei 3 ani a fost foarte mic,- la Sibiiu apro
ximativ 40, la ,_'\.rad 23, iar la Caransebeş mi se pare 13 
sau l�, în ori ce caz un numar infim. Cred că cifrele 
documentează în deajuns spusele. La fel e şi în Bucovina 
unde pentru anul acesta tn anul întâi al Facultăţii de Teo
logie s'a înscris un singur român din Buco71ina. 

Deci chestiunea e aceeaşi pretutindeni: lipsa de preoţi, 
şi necesitatea de a se creea noi şcoale eeotru pregătirea lor. 

§. II. Locul seminariilor: fa ţard satt la oraş :l

Indicând tnsă patra oraşe ca sediu al noilor seminarii se 
ridică o altă chestiune mult discutată. 

Unde e locul mai potrivit pentru seminarii, la oraşe 
sau la sate? Mulţi, poate cei mai mulţi, sunt· pentru sate, 
cari ar corespunde mai bine educaţiei viitorului preot de 
sat, de cât atmosfera vieţii de oraş. S'a obiectat însă că•

.,
-

oraşele oferă un mai larg mediu de cultură prin muzee, 
biblioteci, conferinţe, teatre, etc... Ş'apoi profesorii buni 
nici nu s' dr înfunda în cine ştie ce colţ de sat. Cred că 
acesta a şi fost uoul din cele mai puternice motive în 
favoarea oraşelor, şcoala fiind considerată în funcţie de 
profesor şi nu profesorul în funcţie de şcoală. De fapt 
cred că pr-ofesorol bun se va duce şi la ţară, fiindcă pe 
el şcoala trebue să-l intereseze. 

Iar· muzeele, bibliotecile şi teatrele celor câteva oraşe 
mari, cele mai multe oraşe de provincie fiind în această 
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privinţă pe aceiaşi treaptă cu satele, nu sunt făcute pentru 
bieţii micuţi ai claselor inferioare sosiţi proaspeţi de la 
sate. Căci populaţia seminariilor noastre e în totalitate de 
la sate. Eu nu ştiu nici uo orăşan, mai mult, nici măcar 
un singur preot de la oraş,- şi aceasta e �el puţin cu
rios-, care să-şi fi dat băiatul la S'!minar. 

D l Mehedinţi relevase odată lucrul acesta arătând că 
un punct slab al Bisericii şi mai ales al ierarhii superioare 
constă şi în faptul că oraşele şi clasele dirigeote nu-şi 
mai indreapta fiii spre altar, nici chiar atunci când el 
îmbracă haina strălucită a vlădiciei. 

E de discutat dacă în aceasta e de vă.zut un rău sau 
un bine. 

Fapt e însă, că cel puţin în vechiul regat seminariştii 
ş1 normaliştii sunt de la sate. Trecerea aceasta bruscă de 
la vieaţa de !':at trăită în largul firii, în aerul ei sănătos, 
cred că nu e în avantajul copiilor. A-i vedea ţinuţi veşnic 
intre pereţii claselor sau ai repetitoarelor, de unde abia 
zăresc câte un crâmpei de ..:er prin ochiul prăfuit al unui 
geam, dacă nu e şi acela vopsit cu cretă; sau a-şi îm
părţi cu metrul bucăţica de curte acoperită cu piatră şi 
străjuită de ziduri înalte şi ţapene, cu câte L n biet pom 
stingher şi ofticos pe lângă garduri, curte care se mai 
chiamă şi grădina şcolii, to care nu ai voe să te joci, să 
alergi, fiindcă. strici mai nu ştiu ce straturi de flori sau 
cărărui estetic aranjate de director, cred că nu e tocmai 
potrivit. Ce bine s'ar simţi ei undeva la larg, în sânul 
naturii de la care au atâta de învăţat şi pentru fragedul 
lor organizm, acum in formaţie atâta de cerut. Nu din 
herbare vestejite sau din dulapuri prăfuite pline cu gân
gănii moarte sau păsări împăiate vor avea ei de învăţat, 
ci de la vieaţa şi -floarea de câmp. La ţară, în sânul 
naturii- marea învăţătoare şi marea dătătoare de vieaţă 
-să-şi facă seminariştii cei patru ani ai cursului inferior.
Gimnaziile rurale preconizate de D-l l\1ehedinţi, -aceste
şcoli de mici ţărani cu ochii vii şi trupul ·fraged, care vor
să prindă taina cărţilor-, trebue să-şi reia din nou fiinţa
la ţară, pregătind atât pe viitorul seminarist cât şi pe
normalistul sau gimnazistul cursului superior. Diferenţiarea
începe doar şi acum de la clasa a 5-a.

Cursurile superioare să fie însă la oraşe, mai ales pentru 
s�mioari�tii cari vor fi şi preoţi de oraşe şi au nevoe de a 
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