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„Şi iată ce îndrăzneală 
avem în El, că dacă ce
rem ceva după voia Lui, 
El ne ascultă; iar când 
ştim că ne ascultă în toate 
oricâte am cere, ştim şi 
aceea, că vom primi cele 
cerute dela El." 

1 loan, 5, 14-15. 

C e n z u r a t . 

CUVÂNTAREA P. S. EPISCOP NICOLAE COLAN 
LA SĂRBĂTORIREA PROF. S E X T I L P U Ş C A R I U 

Doamnelor şi Domnilor, 
împlinirea vârstei de şaizeci 

de ani este un prilej de bucurie, 
chiar când această vârstă e a 
unui simplu cetăţean de ome
nie. Iar când ea e legată de 
numele unei proeminente per
sonalităţi a vieţii noastre na
ţionale — prăznuirea ei solem
nă se impune cu puterea unei 
lecţii de-o covârşitoare impor
tanţă educativă. 

Iată pricina pentru care ţin 
să adresez cele mai calde feli
citări tinerei şi totuşi atât de 
glorioasei Universităţi din Ca
pitala Daciei Superioare; că a 
avut fericitul gând de a orga
niză, în cuvenitele cadre so
lemne, sărbătorirea marelui în
văţat al neamului, dl S e x t i l 
P u ş c a r i u , la cei şaizeci de 
ani pe care-i împlineşte Dsa. 

Dacă cineva ar fi pus să 
judece vârsta distinsului nostru 
sărbătorit după ţinuta lui de o 
echilibrată eleganţă, după pri
virea lui de-o tinerească seni
nătate, după vorba lui de-o cu
ceritoare căldură, sau după mer
sul lui ritmat în cadenţa mar
şului muzicei care conduce pe 
„braşovenii din... Cluj spre pă
durea „Hoia", la maial — de 
bună seamă că nu i-ar da nici 
pe departe anii cari i-au nins 
puţintel podoaba de cunună de 
păr din jurul nobilului său cap 
de academician. Abia când i 
s'ar spune că dl Sextil Puşcariu 
este de peste trei decenii unul 
dintre cei mai iluştrii profesori 
universitari, că este însuşi or
ganizatorul Universităţii din Cluj 
(şi sunt mândru că 'n această 
epocă i-am fost secretar!); că 
este unul dintre cel mai erudit 
filosof român, cunoscut şi pre
ţuit în străinătate ca şi la noi; că 
a fost ministru al trebilor din 
afară ale Bucovinei eliberate de 
sub jugul străin, până la unirea 
ei desăvârşită cu patria mumă; 
că d-sa e aproape gata cu re
dactarea marelui Dicţionar al 
Academiei; că a anunţat deja 
apariţia monumentalului Atlas 

al Limbei Române (în 10 vo
l u m e ! ) — una dintre cele mai 
formidabile unelte de luptă îm
potriva neastâmpăratului revi
zionism unguresc; că este un 
vechiu academician iar de patru 
ani preşedinte al „Frăţiei Or
todoxe Române" — abia atunci 
prietinul nostru şi-ar trage sea
ma şi şi-ar spune (fireşte, tot 
greşit): „Rumânul ăsta trebue 
să se apropie de sută, fiindcă 
asemenea opere nu se înfăp-
tuesc decât în multe, multe de
cenii — şi asemenea glorii nu 
se cuceresc îndeobşte decât la 
adânci bătrâneţe". Iar când în 
replică i-am aminti, că d. Sex
til Puşcariu a ajuns profesor 
universitar şi membru al Aca
demiei Române la vârsta la care 
unii dintre colegii săi se oste
neau să-şi ia examenul pentru 
profesura secundară, prietinul 
nostru, ne mai având încotro, 
ar da din umeri, pur şi simplu, 
în semn că nu mai înţelege 
nimic. 

Care e taina acestei glo
rioase tinereţi şi care-i obârşia 
acestei uimitoare ascensiuni spi
rituale, de care 1-a învrednicit 
bunul Dumnezeu pe iubitul nos
tru sărbătorit de astăzi? 

Vlăstar al unei vechi familii 
preoţeşti care a dat neamului 
o întreagă oaste de cărturari 
distinşi pe toate tărâmurile vieţii 
publice, d. Sextil Puşcariu a 
moştenit o zestre sufletească, 
pe care D-sa — cu darurile bo
gate cu care 1-a înzestrat Pă
rintele ceresc — a ştiut-o spori 
în chip impresionant şi a ştiut-o 
pune — jertfelnic — în slujba 
neamului. 

Sensibilitatea poetică şi lu
ciditatea judecăţii au făcut din 
D-sa un escelent critic şi isto
ric literar; dragostea şi simţul 
pentru limbă îngemănate cu o 
rară pasiune pentru cercetările 
ştienţifice au făcut din D-sa un 
filolog-romanist de reputaţie eu
ropeană; bunul simţ şi înţele
gerea situaţiilor dublată de te
meinicia pregătirii ştienţifice au 
făcut din D-sa un eminent or

ganizator; iar iubirea de neam 
care i-a călăuzit viaţa au zidit 
din el un îndrumător de rasă. 

Iată cununa de însuşiri cari 
i-au dat putinţa atâtor înfăptuiri 
s t r ă l u c i t e , menite să-i înalţe 
prestigiul — în ţara întregită 
ca şi peste hotarăle ei. 

Cu acest prilej a fost che
mat şi în fruntea obştii misio
nare care este „Frăţia Ortodoxă 
Română" pe care o conduce de 
patru ani de zile — cu înţelep
ciune, cu iubire şi cu devota
ment. 

Răsărit din tulpină preo
ţească, marele savant şi Ro
mân a găsit de cuviinţă să-şi 
închine în felul acesta lui Dum
nezeu şi Bisericii Lui dreptrnă-
ritoare toată lamura credinţii şi 
toată lumina ştiinţii sale, ca 
pe-o curată ofrandă adusă Ce-
luice a călăuzit neamul nostru 
românesc, peste atâtea veacuri 
de suferinţă şi jertfe, la lima
nul izbăvirii lui naţionale. Ges
tul e de o simbolică distincţie. 
El nu izvorăşte decât din cele 
mai de elită personalităţi ale 
lumii ştienţifice. 

De aceea am spus, că săr
bătorirea ilustrului fiu al nea

mului nostru se impunea ca o 
lecţie de-o impresionantă sem
nificaţie educativă. 

Pentru toată gloria ce i-a 
creat-o ştiinţii româneşti — 
ştiinţa îl glorifică; pentru toată 
mândria ce i-a câştigat-o nea
mului — neamul îl slăveşte; 
pentru toată cinstea ce i-o face 
Bisericii strămoşeşti — Biserica 
îl cinsteşte şi-1 binecuvânta. 

Prea Stimate şi Prea Iubite 
Domnule Profesor, 
învăluit de aceeaşi căldură 

a iubirii care ne cuprinde pe 
toţi cei de-aici şi pe cei ce din 
binecuvântate pricini n'au putut 
fi de faţă la acest mare praz
nic sufletesc, Vă rog să primiţi 
din partea î. P. S. Mitropolit 
Nicolae, din partea mea şi din 
partea întregei Biserici darul cu
rat al admiraţiei şi iubirii noas
tre desăvârşite. Bunul Dumne
zeu să Vă răsplătească jertfel-
nica zăbavă în slujba neamu
lui, să Vă rânduiască încă mulţi 
ani de viaţă şi să Vă păstreze 
cuceritoarea tinereţe şi senină
tate cu care la vârsta de şaizeci 
de ani ne îmbujoraţi inimile. 

-oso-

S O L E M N I T A T E A 
D E L A U N I V E R S I T A T E 

în aula Universităţii din Cluj a 
avut loc Dumineca trecută la ora 
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 a - rn. sărbătorirea dlui prof. 
Sextil Puşcariu, in prezenţa P. S. 
Episcop Nicolae Colan şi a unui 
public ales din elita intelectuală a 
oraşului nostru. Cel dintâi a luat 
cuvântul d. rector FI, Ştefănescu-
Goangă, schiţând activitatea sărbă
toritului ca om de ştiinţă cu repu
taţie mondială şi organizator al Uni
versităţii clujene. în numele Facul
tăţii de litere vorbeşte decanul N. 
Drăganu subliniind opera mare rea
lizată de prof. Puşcariu prin redac
tarea Dicţionarului Academiei, a pu
blicaţiei Dacoromania şi a Atlasului 
linguistic. Dl T. Capidan, din par
tea comitetului de iniţiativă şi a Aca

demiei Române, citeşte o dizertaţie 
frumoasă, în care expune viaţa şi 
vasta activitate ştiinţifică a prof. Sextil 
Puşcariu în domeniul filologiei ro
mâneşti, căreia i-a dat un curs nou 
şi rodnic. La sfârşit d. Capidan predă 
sărbătoritului un volum omagiul, cu
prinzând în limba franceză părţi din 
lucrările sale, un dosar cu nenumă
rate scrisori de felicitare şi o di
plomă cu semnăturile savanţilor dela 
72 Universităţi străine. 

Trimisul Universităţi din Cernăuţi, 
prof. Al. Procopovici zugrăveşte vi
brant rolul conducător ce. 1-a avut 
prof. Puşcariu în viaţa ştiinţifică, cul
turală şi naţională a Bucovinei până 
la înfăptuirea unirii. 

Urmează la cuvânt P. S. Episcop 
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Nicolae Colan, care a încălzit aula 
prin minunatele caracterizări în cari 
a prins sufletul idealist al marelui 
academician. Cuvântarea atât de fru
moasă, prin ideile şi forma ei lite
rară, iese în fruntea ziarului nostru. 

Dl Mih. Manoilescu a vorbit cu 
talentul şi cultura variată, ce-i sunt 
atât de proprii, în numele învăţa
ţilor din Bucureşti, Din partea stu
denţilor a vorbit d. Mateiaş, 

Tuturora le-a răspuns, cu adâncă 
emoţie pentru această sărbătorire, d. 
prof. S. Puşcariu, că totul ce i se 
atribuie a isvorât din simţul datoriei 
şi pasiunea pentru ştiinţă. Succesul 

D O I M A 
Cu drept cuvânt s'a zis: 

„Moartea n'are inimă, şi acolo, 
unde intră, aduce lacrimi şi 
durere". 

Lacrimi şi durere s'au po
gorât şi în noi, la vestea crudă, 
că doi falnici stejari din tânăra 
pădure a Românismului con
structiv au fost culcaţi de hoar
dele păgâne din Spania comu
nistă. 

Bestiile bolşevice, instigate 
de descendenţii cr imina l i lor , 
cari acum nouăsprezece secole 
au pironit de Cruce pe „Fiul 
omului" între doi borfaşi de 
rând, au luat viaţa a doi Ro
mâni şi adevăraţi creştini. 

Doi din modesta grupă a 
tinerilor, plini de viaţă, cari 
s'au înrolat în ostile, care luptă 
pentru credinţa lui Hristos, se 
vor întoarce printre noi ca humă 
inertă. Sufletul lor ales, a pă
răsit trupurile încremenite, sbu-
rând sus, în împărăţia Divini
tăţii, unde nu este durere, nici 
scârbă, nici suspinare. 

Ion I. Moţa, fiul generosu
lui protopop din Orăştie, dârz 
naţionalist ca şi venerabilul său 
părinte, şi Vasile Marin, cel cu 
un scânteietor talent oratoric, 
amândoi străluciţi advocaţi din 

se datoreşte faptului că a ştiut re
zistă tentaţiilor politice, închinându-şi 
viaţa numai cărţii. Publicul 1-a ova
ţionat îndelung. 

La ora 2 a avut loc un banchet 
de 150 persoane în palatul Albinei. 
Au vorbit aici dd. Const. Lacea, în 
numele Dicţionarului, Gh. Giuglea 
în al Muzeului limbii române, I. Lu-
paş în al Institutului de istorie naţio
nală, I. Mateiu în numele FOR-ului, 
I. Popescu-Voiteşti, P, Grim etc, 

Le-a răspuns spiritual sărbăto
ritul, mulţumind cu duioşie pentru 
dragostea caldă ce i s'a arătat din 
partea tuturora. 

R T I R I . . . 
Capitala Ţării, amândoi fala nea
mului, pe care-1 iubiseră cu toate 
fibrele lor, s'au desprins acum 
pentru eternitate dintre noi. 

Abia au trecut câteva zile, 
de când telegraful a vestit ne
norocirea. Nu putem decât bă
nui proporţiunile ei. Numai când 
prima durere nebună va trece, 
se va putea înţelege, rostul a-
cestei tragedii creştine şi na
ţionale. 

Puţini sunt aceia, care au 
pătruns cu adevărata semnifi
caţie gestul martirilor noştri din 
Spania însângerată de cei fără 
de Dumnezeu şi Lege. 

Pentru cei mai mulţi aşa 
zişi „creştini", expediţia celor 
şaptea fost o „copilărie". Pen
tru aceştia — dacă ar fi trăit 
în zilele Mântuitorului, — pro
babil, că şi lupta puţinilor creş
tini cu marea mulţime a pă
gânilor, ar fi fost tot o „copi
lărie." Şi acei oameni simpli, 
fără multă carte, fără alt aju
tor decât „puterea de sus", au 
luptat, au suferit, au murit pen
tru Hristos, dar au învins. 

Astfel nădăjduim şi noi, că 
din groaznicul măcel al Spa
niei creştine, biruinţa va fi a 
noastră, a celor, care ne închi

năm sfintei Cruci, isbândă, câş
tigată prin mari jertfe şi mult 
sânge de martirii lui Hristos. 

Astăzi, nu putem decât să 
îngenunchem, ca Dumineca tre
cută în Catedrala ortodoxă din 
Cluj, pronunţând o vibrantă în
chinare pentru cei căzuţi de
parte de glia strămoşească. 

Prof. G. STĂNESCU 

Ortodoxismul ca principiu de 
viaţă, poate fi privit sub două as
pecte — sub aspectul întinderii şi 
sub aspectul intenzităţii. Ca impor
tanţă primează ultimul. Tăria orto
doxismului nu constă atât în mili
oanele lui de adepţi, cât în adânci
mea trăirii lui. Când este desconsi
derat acest adevăr, consecinţele sunt 
dureroase. Avem un caz recent. 

Biserica rusească se credea o for
midabilă forţă ortodoxă, prin numă
rul cel mare al credincioşilor. Cu 
toate acestea, n-a putut rezista cu
rentului potrivnic al bolşevismului, 
propovăduit la început numai de o 
mână de fanatici. Cauza? în bună 
parte eră un creştinism de suprafaţă. 
Un creştinism redus la forme rituale, 
fără rădăcini adânci în suflete, 

încercarea din vecini o vedem în 
plină desfăşurare în extremitatea ves
tică a continentului nostru. Nu se 
poate prevedea, dacă viitorul nu ne re
zervă şi nouă o asemenea surpriză. 

Este deci o problemă foarte ac
tuală, ardentă, nu numai în interesul 
ortodoxismului românesc, ci şi al or
ganizaţiei şi existenţei noastre ca 
neam, adâncirea vieţii religioase. Nu
mai viaţa religioasă, este substratul 
de rezistenţă, în faţa acţiunilor des-
tructive. 

Mijloacele evident sunt multe. 
Găsesc totuşi ca cel mai eficace; 
exemplul. Exemplele de trăire creş
tină trebuesc scoase în evidenţă, şi 
puse pe primul plan al vieţii sociale. 
Exemple noui trebuiesc create. Or-

„ Când vei fi chemat de cineva la | 
nuntă să nu te aşezi la locul cel mai j 
dintâi, ca nu cumva să fie chemat 
de dânsul altul mai de cinste decât i 
tine, şi venind celce te-a chemat pe I 
tine şi pe el, să-ţi zică: dă acestuia | 
locul şi atunci cu ruşine vei merge f 
să şezi la locul cel mai de pe urmă," ^ 

Luca 14, 8-9. I 

todoxismul nostru, va fi o cetate in
expugnabilă, în momentul când va fi j 
expresia unei colective vieţuiri creş- ; 
tine. f 

Suntem săraci, sau bogaţi de a-
semenea lumini călăuzitoare ? Cine 
ar putea-o spune cu exactitate? 

Ele nu trebuiesc căutate numai : 
în mijlocul clerului, sau intelectua
lităţii româneşti. Câte se pierd în ano
nimatul mulţimii, despre cari oficia- { 
litatea nu-şi dă seamă. Acestora în 
bună parte are a li se mulţumi, ati
tudinea demnă a poporului faţă de . 
ideologiile vremii noastre. f 

în fine nu trebuesc căutate nu
mai în zilele noastre şi în trecutul 
bisericii noastre naţionale, ci până 
departe în trecutul ortodoxismului. 
Vom găsi atâtea exemple demne de 
imitat şi pentru cele mai pretenţioase 
spirite. 

Pentru împrejurările de azi, în 
trecutul creştinismului este corăspun-
zătoare epoca de lupte, epoca de 
glorie a marilor ierarchi Vasile, Gri- j 
gorie şi Ioan. ! 

. Aceşti 3, sunt marile exemple de 
viaţă şi atitudine creştină, de rezis
tenţă în apărarea doctrinei, cari se 
impun ori cui şi în orice situaţii. 

Cine n'a auzit de numele lor? 
Sunt slăviţi de întreaga ortodoxie. 
Cu toate aceste nu în cunoaşterea şi 
adoptarea numelor lor, în sărbători
rea amintirii lor, este ceeace trebue 
să ne lege de personalitatea lor, care 
a umplut vecurile, ci pătrunderea « 
noastră de înalta lor concepţie şi 

VASILE, GRIGORE şi IOAN 
trei exemplare de adâncă vieţuire creştină. 

F O I L E T O N 

Eminescu si Cultul 
Maicii Domnului. 

i i . 

Să examinăm acum argumentele scoase din 
manuscrisele lui Eminescu de dl I. M. Raşcu pen
tru a susţine catolicismul său. 

Manuscrisul Nr. 2258 (f. 163) — „Puţine ore 
înaintea morţei ei, Maria Stuart a compus poezia 
aceasta, în limba latină : 

O Domine Deus! 
Sperari in Te: 
O care mi Jesu 
Nune libera me: 
In dura catena 
In misera poena 
Desidero Te: 
Languendo, gemendo 
Et genufleciendo 
Adoro,^imploro 
Ut liberes me" (în loc de liberas me). 

Această poezie are o valoare istorică. în ce 
priveşte laturea confesională, în ea nu e nimic ce 
să nu poată conveni oricărei confesiuni creştine. 
E o notiţă istorică a poetului! Măria Stuart a fost 
catolică, dar printre acuzaţiile cari i s'au adus era 
şi aceea că a introdus la Londra multe dintre o-
biceiurile puţin morale ale Parisului. Dar chiar 
dacă această poezie ar conţine ceva pur catolic, ar 
însemna că avea o valoare istorică, pentru faptul 
că a fost compusă de o regină în preajma exe
cuţiei religioase. Notarea ei nu înseamnă însă a-
derare. 

Argumentul decisiv pentru catolicitatea cuî-
tujui Maicii, Domaululi ar fi însă influenţa litaniilor 
iasupra, câtorva dintre poeziile lui Eminescu. Prin
tre manuscrisele lui Eminescu s'au păstrai şi câ
teva închinate Maicii Domnului, lată un astfel 
de imn: 

„Rugâmu-ne îndurărilor 
Luceafărului mărilor 
Din valul ce ne bântue 

î îmlţă-ne, ne mântue, 
Pmţrea-ţii adorată 
Asuprărne coboară 

O, Maică preacurată 
Şi pururea Fecioară 

Marie!" 

Această poezie e în spirit ortodox. E o im- • 
plorare către Maica Domnului. Nici chiar dl Raşcu 
nu îndrăzneşte să facă aceste versuri catolice. 

Citând însă o altă poezie: 
„O, sfântă Marie 
Tu, Maica durerilor" 

scrie în notă „Un ecou din „Stabat mater dolo
rosa." Dar interpretarea aceasta e foarte tenden
ţioasă, căci între „Maica durerilor" şi „mater do
lorosa" e deosebire mare. Formula „Maica dure
rilor" se întâlneşte destul de des în cărţile rituale 
ortodoxe (mai ales în Triod, în săptămâna păţi- i 
milor), în „Stabat mater" nici nu există forma; 
„maica durerilor." Aci se spune: 

„Stătea Maica dureroasă 
(mater dolorosa)') 

Lângă crucea lăcrimoasă 
Pe când Fiul suferea" 

% Captările catolice le citez «jupă croşura: Cântaţi 
cu inima curată, Iaşi, 193$ (aprobată de Mgr. Mihai Robu, 
Episcop); 



I N F O R M A Ţ I U N I trăire a vieţii, o pătrundere care să 
îndrume paşii noştri pe urmele lor. 
Nimănui nu-i este luată această po
sibilitate. Dacă nu tot omul poate 
fi bogat, poate fi cult, poate deţine 
onoruri, în schimb oricine paote fi 
sfânt. Oricine în locul pe care-1 ocupă 
în viaţă poate trăi frumos şi bine 
plăcut lui Dumnezeu. în organismul 
vieţii religioase .nu numai deţinătorul 
unei demnităţi are importanţă, ci fie
care mădular, oricât de modest ar fi. 
Sfânt poate fi un biet om neînsem
nat în angrenajul vieţii sociale, ca şi 
un ierarh. Ori cine poate fi sub a-
cest aspect un Vasile, Grigorie sau 
loan. Ori cine pentru sine şi cercul 
său de influinţă poate realiză atmos
fera, în care se plămădesc faptele 
sfinţeniei creştine. 

în ce constă nota de sfinţenie a 
vieţii celor trei ierarhi? 

în înţelegerea adâncă a menirii 
omului în lume, în identificarea stră
duinţelor lor cu perceptele Mântui
torului, în lupta vitejească pentru 
stărpirea răului şi promovarea binelui 
în lume. Toţi trei duc o viaţă sobră, 
desinteresată faţă de înavuţire, ono
ruri şi plăceri materiale, cele trei ca
tegorii, în cari se grupează toate is
pitele ce promovează răul. Au un 
ideal, purificarea sufletului prin o 
voinţă neclintită, şi prin folosirea tu
turor mijloacelor harice lăsate nouă 
de Iisus. Prin tenacitate şi dârzenie 
reuşesc. De acum sunt stăpâni pe 
isvorul binelui, ce se revarsă în ex
tern. Sfânta iubire de semeni curge 
în torente prin cuvânt şi faptă, din 
isvorul nesecat al sufletului. Cine n-a 
cunoscut şi nu s'a împărtăşit de bi
nefacerile unui sfat înţelept, unei do
jeni meritate, unei laude întăritoare, 
unei mângăeri binevoitoare, unei 
compătimiri sincere, venite dela ei 
în cadrul larg al sferei lor de influ
inţă? Cine n-a beneficiat de alina-
narea durerilor, a suferinţelor ma
teriale, venite la timpul oportun, ca 
un dar divin, din partea lor. Din 
zorii tinereţii, până în apusul bătrâ
neţii, viaţa le este împletită din gân
duri şi fapte bune. 

Prin ce au binemeritat dela or

todoxism? Printr'o adâncă pătrun
dere a adevărurilor doctrinei creştine. 
Printr'o temeinică apărare a acestora, 
luând atitudine neînfricată chiar şi în 
faţa presiunei politice pentru păstra
rea intactă a testamentului lui Hris-
tos. Prin ei în bună parte predania 
lui Dumnezeul omul ni se conservă 
şi transmite neatinsă. Cuvântul lor 
profund în argumente are tăria con
vingerii, are ascuţimea biciului, care 
alungă intentñlé rele. Cine se asea
mănă unui loan, când ia cuvântul 
să desarmeze de duşmani, să com
bată moravurile păgâne ale societăţii 
înalte? Cine se aseamănă lui Vasile, 
când cu tot focul convingerii com
bate ereziile timpului. Ei nusunt oa
menii simpli, nebuni pentru Hristos, 
ai secolelor de eroism ale creştinis
mului. Sunt cei mai autentici repre
zentanţi ai culturei. Grigorie bine
merită conumele de: teolog, Vasile de: 
mare, iar loan de: gură de aur. Unul 
deci se distinge ca cunoscător şi a-
profundător al subtilităţilor dogma
tice, al doilea ca luptător neînfricat 
pentru Hristos, iar al treilea ca cu
vântător neîntrecut. Toţi trei deopo
trivă sunt tipici reprezentanţi ai cul
turii creştine. Ştiu să îmbine fericit 
în personalitatea lor, sfinţenia şi 
cultura. 

Au reuşit să grupeze sub stin
dardul idealului ortodox armata lup
tătorilor împotriva ereziilor veacului 
4, împotriva iudaismului gelos şi pă-
gânismului muribund. 

Au reuşit să inspire şi după moarte 
multe fapte buhe, să creieze convin
geri creştine, să determine sfinţenia. 

Nu poate fi îndoială, că vor putea 
şi azi cu acelaş efect să activeze prin 
vieţuirea lor, asupra sufletelor dor
nice de mai bine, dornice de a pro
mova fericirea în juru-le. 

Cu exemplele vii ale prezentului, 
cu cele 3 exemple ale trecutului, a-
vem. date ca biserică ortodoxă, po
sibilităţile aprofundării creştinismului, 
deci a câştigării acelei solidităţi, care 
să ne ţină neclintiţi pe poziţia tra
diţiei strămoşeşti, în faţa ori căror 
atacuri vrăşmaşe. 

Prof. Dr. L. O. MUNTEANU 

O tristă aniversare. în 
ziua de 21 Ianuarie c. s'a îm
plinit un an dela moartea ve
nerabilului Episcop Roman Cio-
rogariu al Oradiei. Figura lui 
de patriarh va rămânea insă 
neuitată în inimile celor ce l-au 
cunoscut, ca una din cele mat 
strălucite din câte a avut Bise
rica noastră în epoca eroică a 
Unirii naţionale. Preot desăvâr
şit şi cărturar luminat, el a ştiut 
să fie în toate împrejurările la 
culmea datoriei, îndrumăndu-şi 
biserica şi neamul pe drumurile 
izbăvitoare ale legii şi aspira
ţiilor sfinte. Restabilind vechea 
episcopie a Oradiei, a devenit 
marele ei ctitor, care va fi po
menit din veac în veac de ge
neraţiile româneşti. Viaţa lui 
plină de jertfe şi creaţiuni va 
rămânea pentru noi un izvor 
de inspiraţie sigură în lupta de 
înălţare ortodoxă a neamului 
românesc. Rugile noastre se în
dreaptă calde spre Domnul pen
tru odihna alesului său Episcop 
Roman al Oradiei. 

Ziua de 24 Ianuarie. Astăzi e 
sărbătoarea naţională a unirii Prin
cipatelor din 1859. Sufletul tuturor 
Românilor se îndreaptă cu recunoş
tinţă către înaintaşii neuitaţi, cari bi
ruind piedecile puse în calea lor au 
realizat, într'un elan patriotic, unirea 
celor două ţări atâta vreme despăr
ţite. Prin ea s'a pus temeiul unui 
Stat, care după două decenii de sfor
ţări generoase, sfinţite prin eroismul 
militar de pe câmpiile Plevnei, a iz
butit să-şi cucerească iindependenţa 
şi să se proclame regat liber. S'a 
simţit atunci, că el este chemat să 
fie nădejdea milioanelor de Români 
din ţările vecine. Toată desvoltarea 
politică ulterioară a României a mers 
în sensul acestui ideal, până când a 
bătut ceasul cel mare. EI a venit mai 
de vreme de cum ne aşteptam, spre 
a ne da unitatea deplină a neamului 
românesc. Să ne aducem aminte, că 

ea n'ar fi fost cu putinţă fără actul 
istoric dela 1859. Slăvindu-1 astăzi 
cu adâncă recunoştinţă, ne împlinim 
o datorie naţională. 

P a r a s t a s pentru eroii legio
nari. Duminecă 17 1. c. s'a săvâr
şit în Catedrala noastră un parastas 
pentru sufletul lui Ionel Moţa şi Va
sile Marin, cei doi tineri viteji că
zuţi pe frontul Madridului în lupta 
contra duşmanilor Crucii. Eră de faţă 
P. S. Episcop Nicolae, d. Al. Vaida 
Voevod, I. Lupaş şi alţi fruntaşi, pre
cum şi toată studenţimea legionară. 
O mare tristeţe se vedea în ochii 
tuturora pentru această pierdere ire
parabilă. Dumnezeu să odihnească 
cu aleşii săi pe cei doi eroi ai nea
mului. 

P r o p a g a n d a antirevizionistă 
în America. Revista „Solia", or
ganul Episcopiei misionare ortodoxe, 
aduce în fiecare număr ştiri despre 
acţiunea Românilor din America, îm
potriva propagandei ungureşti. Se 
ţin număroase întruniri de protestare, 
cari arată netemeinicia pretenţiilor 
revizioniste, şi se votează Moţiuni 
chiemate să arate cetăţenilor ameri
cani drepturile noastre la hotarele de 
astăzi. în fruntea acestei frumoase 
mişcări stă Episcopia noastră, dând 
dovadă de înţelegerea rolului naţio
nal ce-i rezine peste ocean. Ea este 
un factor de solidarizare a forţelor 
româneşti şi de aceea săvârşesc mare 
păcat cei câţiva rătăciţi, cari tulbură 
această instituţie atât de necesară şi 
binefăcătoare. 

Dispariţia unui vrednic pro
fesor. De curând a încetat din viaţă 
profesorul pensionar Dr. loan Radu 
din Brad. Defunctul a slujit o viaţă 
întreagă liceul ortodox de acolo în 
calitate de profesor şi director, des
făşurând o intensă activitate educa
tivă şi naţională, care s'a resimţit în 
ţinutul românesc al Zarandului. B i 
serica, ale cărei interese de viaţă le-a 
apărat în vremuri grele, îi păstrează 
o profundă recunoştinţă. Dumnezeu 
să-1 odihnească cu drepţii lui. 

Poezia eminesciană citată mai sus continuă: 
„Izvoru 'ndurărilor 
Regina Tăriilor." 

Expresia „Regina Tăriilor" dl I. M. Raşcu, vrea 
s'o deducă din rugăciunea latinească „Regina coeli". 
Aci întâlnim însă numai forma „regina cerului'', 
şi nicidecum „regina tăriilor". Iată textul latin al 
poeziei: 

„Regina coeli laetare, alleluja. 
Qaia quem memistiportarei alieluja. 
Remrexit sicut dixiţ alleluja. 
Ora pro nobis Deum, aUelukx. 
V. Gaude et laetare Virgo Mana, alleluja. 
R. Quta surrexit Dominus vene, alleluja," 
Găsind în alte poezii postume versuri c a : 

Izvoru 'ndurărilor, 

Luceafăr al măritor 

Limanul sărmanilor 

Balzamul răniţilor 

Nădejde de 'atâlnire 

Nădejdea corăbiei, etc. 

Dl I. M. Raşcu susţine că toate aceste ar fi 
influenţate de Litania Lauretană. Să nu uităm însă 
că toate aceste formule se găsesc şi în Acaftistul 
bisericii noastre. Chiar dacă ar fi luate din Litania 
Lauretană, teoria cilul I. M. Raşcu ar fi tot ten
denţioasă. Emiţieica ia, numai formule pancreştine, 
nicidecum formule cari să convie numai dogmei 
catolice. De exemplu: 

Regina, siţie latye originali concepta 
Regina sacratis&mi ftozaţii, ete. 

în ele s'a înteoduş dogma cea nouă a „Inia-: 
culatei Concepţiuni." Zic „cea nouă" fiindcă 3 fost 
proclamată de dogmă abia ta 8 Decemvrie 1854, 
în Bazilica San Petro, de către Papa Piuş al IX 
pe baza adeziunii în scris a 546 de Episeopi, nici 
măcar toţi episcopii eatoMciX 

— „Declarăm, mărturisim şi hotărâm că în-, 
văţătura care ne asigură că PMa Şfăqfa Feciparâ 
a fost scutită de orice pată q păcatului strămo
şesc dela cm dintâi clipă a zămislizii sale şi a-
Biume prtatr 'i» iww şi har deosebit a lui, Dum
nezeu cel Atotputernic, în v^derşa yşedjaipiAor lui 

Iisus Hristos, Mântuitorul neamului omenesc, este 
descoperită de Dumnezeu şi de aceea trebue ţi
nută şi crezută de toţi credincioşii cu tărie şi cu 
statornicie." 0 

Njcăiri vre-o urmă de această dogmă! Cul
tul Maicii Domnului la Eminescu e datorit influen
ţei mediului ortodox şi problematicei sale spirifuale. 

Când în urma interferenţelor spirituale ale 
secolului, trecea prin momente de acută criză su
fletească, implora ca orice bun ortodox, ajutorul 
Prea Curatei: 

Rasat asupm mea:, lumină lină, 
Ca 'n vţsui mem ceresc derodiniqară 
O, Maică sfântă pururea Fecipa.tă 
In noaptea gândurilor* mele vină, 

Dă-mi tinereţea şi re4ă-mi credinţa, 
Şi reapari din cerul ţău de stele 
Ca să te-ador de^acum pe veci M,a,rie. 

(Sfârşit). IQSţf? NAGHIU, sâud. în, teol. 

' ) Arlreql Hoppe: Lourdes în strălucirea minunilor 
sale. Iaşi, 193 J, ta 8>, p. 3; 

Cetiţi şi răspândiţi « V i a t » U w r t M t t * 



Stilismul în s c ă d e r e . într'o con
ferinţă avută de dl Victor Iamandi 
ministrul Cultelor cu dl Iuca titularul 
Internelor s'a examinat situaţia cu 
privire la agitaţiile stiliste din Basa
rabia şi Moldova, constatându-se că 
în urma măsurilor luate lucrurile s'au 
îndreptat mult. Acţiunea de luminare 
însă trebuie dusă înainte cu toată 
stăruinţa, mai ales de preoţi şi în
văţători, ca factori fireşti de încre
dere ai sătenilor. Când ei vor fi zi 
de zi la datorie, stilismul nu va avea 
nevoie de baionetele jandarmilor. 

Cinstirea unui profesor. Dl 
I. Oţoiu, profesor la Academia de 
înalte studii agronomice din Cluj a 
fost obiectul unei sărbătoriri duioase 
în comuna sa natală Aciliu, judeţul 
Sibiu. De ziua sf. Ioan fruntaşii co
munei i-au adus urări calde pentru 
activitatea desfăşurată în viaţa pu
blică timp de câteva decenii. în deo
sebi a fost subliniat sprijinul preţios 
moral şi material dat parohiei pen
tru aşezămintele ei şi acum în urmă 
pentru noua biserică, o podoabă a 
ţinutului. Prof, Oţoiu a răspuns miş
cat acestei manifestaţiuni de dragoste, 
făgăduind că va fi şi pe viitor acelaş 
devotat susţinător al satului său. Po
porul, care a ascultat în biserică a-
ceastă cinstire, a ovaţionat cu mare 
recunoştinţă pe distinsul sărbătorit. 

Iată, un exemplu mişcător de so
lidaritate între cărturarii şi ţărănimea 
satelor noastre. 

înzes trarea Mănăstirilor. Dl 
Victor Iamandi, ministru! Cultelor a 
întocmit un proiect de lege relativ la 
înzestrarea mănăstirilor cu păduri şi 
terenuri de cultură. Vor beneficia de 
această favoare numai acelea din sf. 
locaşuri cari sunt declarate monu
mente istorice şi cele ce întreţin a-
numite instituţii culturale sau de a-
sistenţă socială. Gândul dlui Minis
tru este din cele mai bune, fiindcă 
reînvie tradiţiile frumoase legate de 
rostul spiritual al mănăstirilor în des-
voltarea neamului nostru. Dreptul de 
dispoziţie al Bisericii însă, nu poate 
fi anulat, fiindcă el derivă din Con
stituţie. 

Atitudini condamnabile. Unele 
ziare au publicat ştiri tendenţioase 
despre un pretins conflict între cre
dincioşii noştri din America şi arhi-
păstorul lor. Totul se reduce la câţiva 
ambiţioşi din redacţia ziarului „Ame
rica", cari pierzându-şi poziţiile şi 
afacerile în urma venirii P. S, Epis
cop Policarp, de care ascultă acum 
toţi românii de peste ocean, încearcă 
tot felul de intrigi şi calomnii. Este 
profund dureros să vedem coborâţi 
oamenii la asemenea apucături, cari 
nu-i cinstesc deloc. în schimb ele 
sunt potrivite să ne blameze în faţa 
Americanilor, şi să ne facă un nume 
rău. în revista h Sol ia" P. S. Episcop 
Policarp arată, că cei ce se ascund 
în dosul firmei „voluntarilor români 
din America", sunt abia 4 inşi de 
rea credinţă, adversari ai Bisericii şi 
organizării ei canonice. Mulţimea 
credincioşilor, în frunte cu preoţii, 
face zid în jurul Ierarhului, care slu
jeşte cu atâta vrednicie şi devota
ment biserica neamului. 

Aiurări maghiare . Un ziar mare 
din Budapesta, organ al Ligii revi
zioniste, se plânge amarnic, că în 
Bucureşti deşi trăiesc vr'o 80.000 
unguri, ei n'au nici primărie, nici 
licee şi nici universitate maghiară. 
Expropriaţi de moşii şi călcaţi în pi
cioare ca nişte sclavi, ei sunt ex
puşi pieirii, Câte vorbe, atâtea min
ciuni. Majoritatea ungurilor din ca
pitală sunt servitori, salahori şi me
seriaşi, cari câştigă foarte bine, luând 
pâinea din gura românilor. Când 
şi-au făcut suma se întorc acasă, ori 
îşi cumpără proprietăţi în capitală. 
Faptul dovedeşte deci, că le merge 
foarte bine. A cere însă pentru a-
ceastă populaţie flotantă primărie şi 
universitate ungurească, este o abe
raţie. Căci aşa ceva nu se găseşte 
în nici un oraş din lume. 

Ajutoare pentru biserica din 
Gălpăia. Pentru biserica noastră din 
Qălpâia, — dela data raportului nos
tru, publicat în „Renaşterea" Nr. 39 
din 27 Septemvrie 1936 — şi până 
azi, ne-au mai sosit următoarele a-
jutoare: 

Prefectura jud. Sălaj 20.000 Lei. 
Chit Domniţă Qălpâia 2000 Lei. Că
pitan Paraschivescu Gh. Min. Ap. 
Naţionale, Bucureşti 800 Lei. Maior 
N. Cerbulescu, Centrul Instrucţie 6 
Jandarmi, Odorhei, colectă 600 Lei. 
C. Sa Părintele Radu Ionescu, Brăila, 
Marin F. Diucă, notar, Spătaru-Olt, 
d-na Elena colonel Apostol Dumi-
trescu, R,-Vâlcea, Gheorghe Brita şi 
soţia Anastasia şi Laura Pârlea, Bu
cureşti câte 500 Lei, Măria M. Go-
rei, Bucureşti 300 Lei. Felicia Frunză, 
Bucureşti 250 Lei. Plut. Jand. Du-
mitrache, Lupoaia Sălaj, Filofteia Pe-
trescu, Craiova, Inspector Ion Man-
tolescu, Bucureşti, Ilie P. Stănescu, 
Bucureşti, C. Botez, Bucureşti, Mar
gareta Colonel Puiu, Focşani şi d-ra 
Profesoara Paraschiviţa Angelescu, 
Alexandrina-Teleorman câte 200 Lei. 
Elejteria Petrean, Cluj, Gog Ioan şi 
fica, Groza Gheorghe şi soţia Mă-
riuca, Bucureşti câte 150 Lei. Ştefan 
Nicolescu student, Bucureşti, Lenuţa 
Pârvu, R.-Vâlcea, Inginer Gh. Ca
racas, Hunedoara, Gr. Alaci, Slca-
Bucovina, Const. Troi, Bucureşti, 
Plut. Jand. Ion Fazacaş, Bălan-Sălaj, 
Dr. Capitanovici, Sibiu, Veniamina 
Silivestru, Pintea - Prahova, Groza 
Mărie, Boita Ion, Groza Susană, Că-
ţănaş Vasile, Gog Palaghie, Gog Lu-
dovică, Gog Oniţă, Căţănaş Teodora, 
Gog Floare, Gog Teodora, Groza 
Măriuca şi Moldovan Irimie cu soţia 
Bucureşti câte 100 Lei. Gog Oniţa 
Petri, Bucureşti 80 Lei. Groza Floare 
Bucureşti 70 Lei. Gheorghe Gheor-
ghiu, Gog Iulian, Chit Licâ, Rus A-
nastasia, Rus Teodora, Gog Floare, 
Groza Teodora, Draghiţa Achim, 
Groza Domniţă şi Bălănean Susana 
Bucureşti câte 50 Lei. Total 30.950 
Lei. Darea de seamă din „Renaş
terea" Nr. 39. 19.160 Lei. Rezulta
tul total: 50.110 Lei adecă Cincizeci 
mii una sută zece Lei. 

în numele credincioşilor expri
măm adânci mulţumiri tuturor dona
torilor. 

Gălpâia, la 31 Dec. 1936. 
Preot Gctvril Câmpianu 

B I B L I O G R A F I E 
Diacon Ioan Lancrajan, încer

cări de reabilitare a gândirii creştine 
medievale, Bucureşti, Tip. Cărţilor 
Bis. 1936. Lei 70. 

Epocile cari se succed în istoria 
culturii umane nu dau totdeauna do
vadă de o suficientă înţelegere unele 
faţă de altele. Trecutul este uneori 
ridicat în slavă, din motive sentimen
tale, alteori defăimat fără motiv şi 
fără s'o merite. Aşa s'a petrecut cu 
evul mediu. Acesta multă vreme a 
fost socotit de către moderni ca „ev 
al întunerecului" sau „epoca de bar
barie." Abia în ultimul timp, cerce
tări serioase asupra culturii evului 
mediu în general şi în special a-
supra gândirii medievale, studii fă
cute în spirit obiectiv ştiinţific, au 
arătat falsitatea acestei păreri atât de 
răspândită, dovedindu-se bogăţia spi
rituală a veacului de mijloc. în şirul 
acestor cercetări se încadrează şi pre
ţiosul studiu de sinteză al diac. Ioan 
Lancrajan, doctor în teologie şi li
cenţiat în filosofie, asistent la Facul
tatea de Teologie din Bucureşti: „în
cercări de reabilitare a gândirii creş
tine medievale." 

Lucrarea pleacă dela premisa 
scoasă din studiul aprofundat al sis
temelor de cugetare, „că evoluţia gân
dirii umane nu se face nici prin re
voluţie, nici prin întretăeri de hiatus, 
ci printr'o lentă şi necontenită des
făşurare" (p. 6) . în astfel de neîn
treruptă continuitate se înşirueşte şi 
gândirea creştină a evului mediu, în
deplinind un rol deosebit de impor
tant şi aducând un aport conside
rabil : „asimilarea gândirii antice, for
marea unei concepţii proprii despre 
lume şi viaţă şi pregătirea filosofiei 

"moderne" (p. 6) . 
Mai departe se cercetează siste

matic şi critic încercările lui B . Stau-
reau, M. de Wolf, Uberweg, Tr. Pi-
cavet, Gilson, Loisy, N. Berdiaeff, 
e tc , cari au căutat să înfăţişeze evul 
mediu — căruia „nu trebue să se 
ceară mai mult decât cerem dela 
timpul nostru" (p. 130) — într'o lu
mină nouă şi mai adevărată. Lucra
rea reuşeşte să convingă deplin că : 
„reflexiunile gânditorilor medievali 
sunt cu mult mai complexe şi mai 
multilaterale decât au arătat-o de
tractorii lor" (p. 28) şi este intere
sant a urmări pe autor în expune
rea motivelor care-1 fac să -afirme 
că „evul mediu nu numai în dome
niul spiritual a realizat progrese sim
ţitoare, dar chiar şi în domeniul e-
conomic" (p. 54) în care modernii 
se cred mai pe sus de orice com
paraţie, evul mediu având concepţii 
şi idei „ce s'au dovedit atât de fruc
tuoase pentru progresul umanităţii" 
(pag. 131). 

Sprijinit pe un bogat material in
formativ, pe care-1 stăpâneşte deplin, 
autorul ne prezintă cu adâncă pri
cepere munca migăloasă pentru în
lăturarea prejudecăţilor cu privire Ja 
gândirea medievală şi reabilitarea a-
cesteîa în faţa conştiinţei modernilor. 
Ceeace face să crească mult valoa
rea lucraţii este faptul, pe care-I sub

liniem cu vie satisfacţie, că autorul 
ia atitudine faţă de toate chestiunile 
discutate, impunându-şi astfel pretu
tindeni pecetea personalităţii sale. 

Cartea, care se prezintă şi în 
foarte bune condiţii tehnice, se re
comandă dela sine, prin valoarea ei, 

S. Vlad. 

Consiliul eparhial ort. rom. Cluj. 

Nr. 272—1937. 

C o m u n i c a t . 
Aducem Ia cunoştinţă preoţimei 

noastre că monahul Iona Bălăşescu 
dela sf, Munte a tradus în româ
neşte „Hristoiţia" sau „Bunul moral 
al creştinilor" iar un comitet în frunte 
cu prof. Nichifor Crainic s'a angajat 
să o tipărească. Lucrarea de circa 
600 pagini va costa 150 Lei. O re
comandăm preoţilor noştri să o co
mande. Abonamentele se vor trimite 
la Bucureşti, Str. Tunari Nr. 15 la 
Redacţia şi Administraţia revistei 
„Cursurile şi conferinţele universi
tare." 

Cluj, la 19 Ianuarie 1937. 
Consiliul eparhial. 

Nr. 282—1937. 
C o m u n i c a t . 

Ministerul Sănătăţii, urmărind a 
asigura populaţiei noastre rurale o 
cât mai bună asistenţă sanitară, a 
luat dispoziţii, ca să alcătuiască în 
fiecare comună câte o Eforie sani
tară, compusă din: medicul circum
scripţiei ca preşedinte, toţi învăţătorii 
din comună, preotul paroh, notarul 
şi primaarul, cum şi câţiva fruntaşi 
ai satelor. Aceste Eforii se vor ocupa 
intens de starea sanitară a satelor, de 
propagandă igienico-sanitară în mas-
sele populare, de administrarea loca
lului de dispensar, de chestiunea băet 
populare şi mijloacelor de deparazi
tare şi desinfecţie, de combaterea 
subalimentaţiei şi de protecţia mamet 
şi a copilului. Eforia va îngriji de 
desvoltarea şi întreţinerea perfectă a 
Dispensarului iocal, iar acolo unde 
el nu există, va iniţia alcătuirea Co
mitetului de construcţie a localului. 

îndrumăm deci preoţimea noastră 
ca să dea tot concursul său la a-
ce'astă operă de organizare a eforiilor 
sanitare. 

Cluj, la 19 Ianuarie 1937. 
Consiliul eparhial. 

Nr. 241—1937. 

C I R C U L A R Ă 
Sfânta Episcopie a Râmnicului 

Noul Severin cu Nr. 301/1937 ne 
încunoştiinţează, că monahul Calist. 
Pârvu, fost vieţuitor în sfânta Mă
năstire Slătioarele, judeţul Vâlcea, 
făcându-se vinovat de grave abateri 
dela disciplina monahală a fost ex
clus din monahism, ulterior chiar că-
sătorindu-se. 

în caz de prezentare nu va fi pri
mit la nici o mănăstire de pe teri-
torul eparhiei noastre, ci va fi de
ferit organelor poliţieneşti. 

Cluj, la 18 Ianuarie 1937. 
Consiliul eparhial. 




